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 چھ فب

 همدفقت

 لكوتنو هب نمؤنو «هرفغتسنو هيدهتسنو« هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ
 ٌلِضُم الف هّللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو ءانسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هيلع
 دهشأو ءهل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هل ىداه الف للضي نمو ءهل

 رايدلا دنسم ءربكألا مامإلا فنص دقف :دعب امأ ءهلوسرو هدبع اًدمحم اندّيس نأ

 نرقلا نايعأ نم ءىولُهّدلا ميحرلا دبع خيشلا نب هللا ىلو دمحأ خيشلا ءةيدنهلا

 ,ةيسراف ِةيلَحَم ةغلب «ةيمالسإلا مولعلا ةبلطل ءارصتخم اًرججوم اباتك ءرشع ىناثلا
 .هتايح ىف هرودب سّردي هّللا همحر ناكو .ريسفتلا لوصأ ىف ريبكلا زوفلاب هاّمسو
 ءمجحلا ريغص ناك نإو باتكلا نأل ؛دنهلاب ةينيدلا دهاعملا ىف سردي هدعب مث

 .هناوأ ىف ثيغلا نم عفنأو ءاصعلا قيرافت نم ىدجأ هنكلو «قاروألا ليلق

 هللا همحر ىدنسلا هالسإلا نب هللا ديبع ةمالعلا خيشلا ةصق انهرك دنلو

 ‹«یدنبویدلا نسح دومحم : ريبكلا ثدحملا هخيش راثتسا هنإفاه١”5-١؟48)

 لوصأ ىف باتك ىلإ هدشري نأ( ٠۳۳۹ -۱۲۹۸ )ةيرحلا ميعزو دنهلا خيش

 ءىطويسلا مامإلل “نآرقلا مولع ىف ناقتإلا ” ىلإ خيشلا أموأف ءريسفتلا

 ءهنم ٌديفأ باتك هءءارو سيل نأ ٌتنقيأو «ىتيغُب هيف دجأ ملف ءارارم هتعلاطف:لاق

 .نآرقلا مهف نم ٌتسيأو

 انالومل نإ :لاقف «باتكلا اذه هذيملتل نسح دومحم خيشلاركذ ةدم دعبو

 ءاهتعلاطف :ىدنسلا ةمالعلا لاق ءريسفتلا لوصأ ىف ةلاسر اًضيأ هّللا ىلو هاش

 ميركلا نآرقلا مهف ىلع ةردقلا ىل لصحو «ىتيغبب ٌترفظو «ىتلاض اهيف تدجوف
 (6 8 لك فلق اك نا روادشلا لو هاش )



 ةيبرعلا هتمج رت

 غلاب مامتهاو ءةمات ةبغرب هنؤرقي بالطلاو ءليوط نمز هفينصت ىلع ىضمو
 اهرصع ىضقنا املف ءدنهلا ىف ةجئار تناك ةيسرافلا ةغللا نأل ءدنهلا ءاجرأ ىف

 ءهمسا ىفخأو «ةيبرعلا ةغللا ىلإ همجرتف ءدالبلا ةجاحب ىدنه ملاع ٌسحأ ءدبهلاب

 ةيرينملا ةعبطملا بحاص «ىقشمدلا رينم دمحم خيشلا ىلإ ةمجرتلا بسنو
 ىنيسحلا ناملس خيشلا «بيرألا بيدألا ذاتسألا هاكح امك ءقشمدب ةريهشلا

 ىودنلا ىلع نسحلا ىبأ خيشلا خرؤملا ةمالعلا خيشلا ةحامس نع «ىودنلا

 :لاقف « ريبكلا زوفلل هتمجرت ىف ل ىلاعت هّللا هظفح

 رينم دمحم خيشلا :باتكلل مجرتملا مسا باتكلا فالغ ىلع أرقن انك

 ناك له ؟باتكلا مجرت ىتم ؟ونه نم ءمسالا اذه الإ هنع فرعن نكن ملو ءىقشمدلا

 قلعتي كلذ ريغ رخآ ىيش هل لهو ؟ةمجرتلا ىف دحأب ناعتسا وأ ةيسرافلا فرعي

 ما باوج نودب سفنلا ىف روثتو ءنهذلا ىلع درت تناك ةلئسأ ؟ىولهدلا مامإلاب

 :هشماه ىف لاقو

 ل ىودنلا ىنسحلا ىلع نسحلا ىبأ خيشلا ءانخيش ةحامس نم تعمس

 ىلإ بسُنو «دنهلا ىف ءاملعلا دحأ همجرت باتكلا اذه نأ س ىلاعت هللا هظفح

 ها .هب رهتشاو ءةيرينملا ةعبطملا بحاص« ىقشمدلا رينم دمحم خيشلا

 .دازو «دنبويدب مولعلاراد ىف ةذتاسألا نم هب قثأ نمم هتعمس كلذكو
 “ ةيبرعلا ىف ةعاضبلا ليلق ناك و ءدنهلا ىف نييرهاظلا ءاملعلا دحأ بيرعت هنإ”

 ىف حماستو ضومغو طَقَسو (حبقو بيع :) ةنجه ةمجرتلا ىف ناكف
 نكلو «ةقيقدلا ةحيحصلا ةمجرتلا ىلا ٌةَّسام ةجاحلا تناكوءةديدع عضاوم
 ىسرافلا لصألا ىلإ نوعجري اوناكف ءةيسرافلا ةغللاب نيفراع اوناك هل نيسردملا

 .باتكلا لح ىف ةبوعصب نورعشي امشيح
 كاذنيح ُتسسحأف ءريبكلا نوعلا : ىحرشب باتكلا تمدخ نرق عبر لبقو

 اذهب ُبمقف «ىسرافلا لصألاب ةمجرتلا ةلباقم ىلإ ةجاحب ترعشو «للخلاب
 ىف حماستلا وأ «ةرابعلا ىف للخلا وأ «ريبعتلا ىف ضومغلا تدجو امئيح بجاولا
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 ,حرشلا ىف ةحيحصلا ةمجرتلا تعضوو «حرشلا ىف هيلع ٌتهبنو «ءضرغلا ءادأ

 .باتكلا لصأ ريغأ ملو

 :هقبط حرشلا رييغتو«بيرعتلا بيذهت ىلإ ةجاحلا
 ؛اهئاهبو اهّناوُز بهذ ىتح «ةيديدح كئابس نم عبطُي ريبكلا نوعلا لازيالو

 ىنبجعُي ملف ءىرخأ ةرم لصألا ىف ترظنف ءرتويبمكلاب باتكلا عبط تدرأف
 :ةليلجو ةفيفط ءةديدج ةريثك ءاطخأ ىلع كلذ ءانثأ ىف تفقوو «بولسألا

 .ىرخأ ةرم ةعجارملا ىلإ ةجاحلا تسمف

 روّدلا ىف اذكو «دنبويدب مولعلاراد ىف باتكلا سيردتب نومئاقلا كلذكو

 تمقف «ديدج نم باتكلا ةمجرتب موقأ نأ تاركو تارم ىلع اورصأ ءىرخألا

 ريرحت ىف دهجلا تغرفأو«باتكلا وحن  باهولا كيلملا قيفوتب  ىبجاوب
 ءةرورضلا عضاوم ىف ةرابعلا تريغو ءالصأ ةميدقلا ةمجرتلا تلعجو ءةمجرتلا

 ‹ ىودنلا ناملس خيشلا ذاتسألل ءكلذ لبق ةديدج ةمجرت ترهظ دق تناكو

 ءراصتخالاب ةجاحلا عضاوم ىف تقلعو .بيرعتلا بيذهت ىف اهنم تدفتساف

 اضغ باتكلا راصف ءديدج نم هتنرنعو «باتكلا تمّقرو «مالكلا ءازجأ تمَسَقو

 هرقلتف «مهتبغر هجورخ فداصو «ةبيشق ةّلحر ليمج فيفصت ىف عبطو .ايرط

 نمحرلا بوغرم انالوم ءروبصلا روقولا ءلاضفملا خيشلا همّدقو ء«لوبقلاب
 مولعلاراد :ةيمالسإلا ةعماجلل ىلاحلا ريدملا  ىلاعت هللا هظفح ىرونجبلا

 ءدنبويدب مولعلاراد ىف سيردتلل هررقف ءرادلل ىراشتسالا سلجملا ىلإ ءدنبويد
 .كلذ ىلع هلل دمحلاف ءاهل ةعباتلا ىرخألا رْوَّدلا ىفو

 ةبّذهملا ةمجرتلا ّقبط ءريبكلازوفلا حرش ىف ريبكلا نوعلا تريغ مث
 ضعب ىلع تعقوو «ةميدقلا ةمجرتلاب قلعتي ناكام تفذحو ةرّرخملا ةحّفتملا

 ي ىلاعت هللا ءاش نإ  ريبك نوع حرشلا اذهو ؛هتحلصأف حرشلا ىف ءاطخألا

 يف ثلواحو ءريسفتلا لوصأ علاط نمل دشرم ليلدو ءريبكلا زوفلا لح مار نمل
 نم ريثك ىف تدهتجاو ءهليهستو مارملا حاضيإو «هنييبتو باتكلا حيضوت حرشلا
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 تبرقف ءىرخألا هذخآم نم همالكب فنصملا مامإلا مالك حرشأ نأ عضاوملا

 .كلذ ىلع دمحلا هّللف «قيرطلا تلّهسو «تيتشلا ٌتعمجو «ديعبلا

 نم اميسال :ةيدرألاو ةيبرعلا بتكلا نم ةّمهم ٌتحابم حرشلا ىلإ تفضأو
 ىرتونانلا مساق دمحم خيشلا ءءاملعلا سمش مالسإلا ةجح ءربكألا مامإلا بتك

 هللا ءاش نإ  كلذب دادزيف ءدنبويدب مولعلاراد سسؤم  ىلاعت هللا همحر

 . باتكلا عفن  ىلاعت

 عضاوم ىف هلوق  ىلاعت هّللا همحر  فنصملا مامإلا ىلع ٌتكردتساو

 ريغ ءلجر لكف ؛كلذ ىلإ ةديدشلا ةجاحلا تّسم امثيح ءباوصلاب هتعبتأو :ةديدع

 دمحم خيشلا ءريبكلا ثدحملا ةمالعلا لاق دقو ءكرتيو هلوق نم ذخْؤي ,موصعملا

 خيشلل :(517:4 ) نئسلا فراعم ىف ىذمرتلا مامإلا ننس حراش « ىرونُبلا فسوي

 ها اهيلع قفاوي نأ لكشُي ؛هردق ةلالج عم ءءارآ هبتك ىف هللا همحر هللا ىلو

 | : یناجر

 هللا نم لضف كلذف ءاهيف تبصأ ثك نإف ءحرشلا اذه ىف ىتالواحم هذه

 ىرخألا تناك نإو (87 لحنلا )هللا َنِمَق ِةَمْعِن ْنِم مُكَباَمَوطظ : ىلاعت لاق «ىلاعت
 .ميظعلا هللا رفغتسأو «ىسفن نم ىه امنإف

 نيدلاف «هيلإ ىِبِهْبنُيَو ؛هيلع ىنلدي نأ ءأطخ ىلع علطُي ئراق لك نم ىئاجرو
 :نارفغلا مهوجرأ لقألا ىلعو ؛اونواعتام ريخب نوملسملاو . ةحيصنلا

 ًالَغو ءٌبيع هيفال نم لف الخلا ّدسف اًبيع دجت نإو

 : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع انديس هلاقامانه لوقأ نأ ىلولحّيل هنإو

 ىسفن بويع ىلإ ىدهأ الجر هللا مجَر
 هبتك و

 ىروب نلابلا هنع هللا افع دمحأ ديعس
 فيرشلا ثيدحلا مداخ

 دنبويد مولعلاراد هيمالسإلا ةعماجلاب
 ه١ ٤۲١ ةنس لوألا عيبر ةرغ



 ريسفتلا ملع
 :تاقرفلا ةروس ىف ىلاعت هلوق هنمو «نييبتلاو حاضيإلا :ةغل ريسفتلا

 4 ريِسفَت َنَسَْأَو َيَحْلب كام الإ ٍلَممب كني
 ىلع هتلالد ثيح نم «ميركلا نآرقلا نع هيف ثحبي ملع :حالطصالا ىفو

 نع هيف ثحببي هنإف ؛تا ءارقلا ملع ج رخف ؛ةيرشبلا ةقاطلا ردقب ءىلاعت هللا دارم

 ةقاطلا ردقب” انلوقو .اهئادأ ةيفيك و «هظافلأ طْبَض ثيح نم ميركلا نآرقلا لاوحأ

 الو «تاهباشتملا ىناعمب ملعلا مدع ريسفتلاب ملعلا ىف حدقيال هنأ نايبل “ةيرشبلا

 .رمألا سفنو عقاولا ىف ىلاعت هللا دارمب ملعلا مدع

 لك ُبِدعمو ؛ةمكح لك وبني وه ىذلا «ىلاعت هّللا مالك :هعوضومو

 .ىلاعت هللا دارم ىلع هتلالد ثيح نم «ةليضف

 ىتلا «ىقثولا ةورعلاب كسمتلاو «ىلاعت هللا ةيادهب ءادتهالا:هضرغو
 .اهل ءانفال ىتلا «ةيدبألا ةيقيقحلا ةداعسلا ىلإ لوصولاو ءاهل ماصفناال

 :اهنم « ةريثك :هلئاضفو

 َنَلَع نإ ّمُث ]::ىلاعت هللا لاق ءفيرشلا همالك نايبب هسفنب ىلاعت هّللا لّقكت(١)

 !ًةليضف هب ىفكو «ميدقلا همالكل لوألا رّسفملا وه ىلاعت هّللاف ١5( ةمايقلا )كنا

 :ىلاعت لاق ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةفيظو ميركلا نآرقلا ريسفت لعج (۲)

 (46 لحنلا )؛َنوُركَفَتي مُهَلَعَلَو ,مهيلإ ُلّرن ام سائلل َنّيِبتِل ركّذلا َكيِلِإ اَنلَرنََو
 ؛ىناثملا هّللا باتكل ىناثلا رسفملا وهف «هلعفو هلوقب ملسو هيلع هّللا ىلص هنيبف

 !ًةودق هب ىفكو

 ءامهنع هللا ىضر سابع نب هّللا دبع هّمع نبال ملسو هيلع هللا ىلص بنلا اعد (")

 ليوأتلا همّلع مهللا + :ةياور ىفو ( ىراخبلا هاور #2 باتكلا ُهَمَلَع مهلا طلاقف
۷ 



 ثيح هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا ُدبع ِهِْيَقْبعَو بقالب دهشو (مكاحلا هاورر
 ارخف نم كلذ قوف لهف (مكاحلا هاور )#!سابع نبا نآرقلا نامجرت َمُعِن :لاق

 ظافلأ ميلعتل ماع اذهو«سانلا همّلعو نآرقلا مّلعت نم سانلا ٌريخ لعججو (4)
 !ًءاَيلُع نم هب كيهانو ءىلوأ وه لب «هيناعمو نآرقلا

 :نيرخأتملا دنع امأو «نيمدقتملا دنع دحاو ىنعمي امه :ليوأتلاو ريسفتلا

 ؛اهتادرفمو ظافلألا ىف هلامعتسا رثكأو ءليواتلا نم معأريسفتلا: بغارلالاقف

 ؛ةيهلإلا بتكلا ىف لمعتسا ام رثكأو ءلمجلاو ىناعملا ىف ليوأتلا لامعتسا رثكأو

 .اهريغ ىفو اهيف لمعتسي ريسفتلاو
 .ادحاو اهجو الإ لمتحيال ظفل نايب ريسفتلا : رخآ لاقو

 رهظ امب ءاهنم دحاو ىلإ ةفلتخم ناعم ىلإ هجوتم ظفل هيجوت :ليوأتلاو
 .ةلدألا نم

 ىلع ٌةداهشلاو ءاذه ظفللا نم دارملا نأب عطقلا :ريسفتلا :ىديرتاملا لاقو

 ,ىأرلاب ريسفتف الإو ‹حيحصف هب ع وطقم ليلد ماق ناف ؛اذه ظفللاب ىنع هنأ هّللا

 ىلع ةداهشلاو عطقلا نودب تالمتحملا دحأ حيجرت :ليوأتلاو ؛هنع ىهنملا وهو

 (۷۷ ع ون ناقتإلا عجارر هللا

 :ىأرلاب ريسفتلا
 :هنم ةذبن كنودف “ىأرلاب ريسفتلا ” ىنعم كيلع ىقلن نأ ديرن ام مهأ نمو

 بجوي مل اذإ ريسفتلا نإ :هّللا همحر ىريمشكلا مامإلا انخياشم خيش لاق

 بجوأ اذإف ؛ىأرلاب اًريسفت سيلف ءفلسلا ةديقع ىف اليدبت وأ «ةلأسمل اًرييغت

 :ىأرلاب ريسفتلا وه كلذف اهيلع عَمَجَم ةديقعل اليدبت وأ «ةرتاوتم ةلأسمل اًرييغت
 .رانلا هبحاص بجوتسي ىذلا اذهو

 ؛ةحيحصلا مهراكفأو,ةبقاثلا مهناهذأ نم نورسفملا هرسف اميف َقَلَقال ذئديحو

 ءاملعلا ىلع رجح ْنّمو ءىأرلاب ريسفتلاب ةنوحْسّم اهدجي ريسفتلا ّبتك علاطي نمو
۸ 



 قئاقح ىلإ رظنلاو ءقابسلاو قايسلا ىف ناعمإلا دعب باتكلا ىناعم اوزربي نأ

 نيذلا مه مهنإف «باتكلا نم مِهُظَح كلذ لب؟فلسلا دئاقع ةاعارمو ظافلألا
 نع بجحلا نوُفرَيو ,هقئاقد هوجو نع راتسألا نوفشكيو «هبئاجع ىف نورظني

 ءاملعلا بيصنو «ملعلا ىلوأ ظح ىأرلاب ريسفتلا نم ع ونلا اذهف «هقئاقح تائيبخ

 فلسلا باتك نم ملع هدنعال ,تاودألا ةحص نودب هيف ملكت نم امأ ؛نيطبنتسملا

 ريسفت ىلع هلِمحُي مل ءسانلا فالجأ نم ناكو «ةيبرعلاب قوذ هلالو ءفلخلاو

 قحتسي ىذلا كاذ و ءفسألا لك فسألا هيلعف «ملعلا ٍةلقو ءةحاقولا ريغ هللا باتک

 ١6٠١:4( ىرابلا ضيف)هارانلا

 ىوتونانلا مساق دمحم انديسو انالوم هّللاب فراعلا خيشلاربكألا مامإلا لاقو

 “سابع نبا رثأ راكنإ نم سانلا ريذحت ” ةمتاخ ىف  هحيرض هللا رون
 :(م7-” ص)

 ريسفتلا امأو ؛هسفن دنع نم ريسفتلاو ءىوهلاب ريسفتلا :ىأر لاب ريسفتلا ىنعم

 .ءاملعلا دنع ربتعم حيحص ريسفت وهف ةنيرقلاو ليلدلاب

 اهنم لكف « دارفألا نم فالآ ىلع قبطني ''”ىلكلا موهفملا نأ :كلذ نايبو
 ةلمجم ةيآ ىهف ىلك رمأ ةيآلا ىف ركذ نإف ؛ىلكلا موهفملا كلذل ىعقاو قادصم
 مأ ةيلدبلا ليبس ىلع دراوتلا ةبسن دارفألا نيب اميف تناك ءاوس «دارفألا ىلإ ةبسنلاب

 ريصيو ءهسفنل ةوبنلا ىعدا امنأكف ليلدو ةئيرق ريغب اهنم الامتحا ٌصخ نمف .ال
 حّجرف ةيلقن وأ ةيلقع ةئيرق وأ ىلقن وأ ىلقع ليلد كانه ناك اذإ امأو .ًارفاك كلذب

 ىلإ ليبسلا فيكفالإو ءارفك نوكي الف «ةنيرقلاو ليلدلا ةوق ٌبسح ءاهنم الامتحا
 ءةعوفرملا ثيداحألا ظافلأ ضعب هب رعشي امك ءدبألا ىلإ تاكنلاو قئاقدلا روهظ

 !هبئاجع ىِضَقنَتالو ءدرلا ةرثك نع قّلْخُي الو «ُءامَلُعلا هنم ْعِبْشَيَأل :وحن
 :رمألا هب حضتيل الاثم كلذخو

 .قطان ناويحك نيريثك ىلع هقدص ضرف عنتميال ام :ىلكلا موهفملا(١)
۹ 



 نم ةديعبلا نيماضملاوءةضماغلا ةقيقدلا تامولعملل رهجملا و راظنملاك لقعلا

 ىلجتت كلذك ءابيرقو احضاو امهب ةديعبلاو ةريغصلا ماسجألا ىرت امكف ءمهفلا
 ءالج ةميلسلا ةيفاصلا لوقعلا ةليسوب ةضماغلا نيماضملاو ةديعبلا تامولعملا

 .راهنلا ةعبار ىف سمشلا

 لب «مولعملا نيع ةقيقحلا ىف تسيل رهجُملاو راظنملا تاكر دم نأ امك معن
 تقو ءاههجوو تامولعملا هنك نم نهذلا ىف ْمِسَنرْياَم كالذکف ءهل لاثمو حبش یه

 .اهل حبشو ءةروك ذملا نيماضملل لاثم ءاهكاردإ
 اضيأ تامولعملا فصتت كلذكف اهنولب امئاد فصتت ةآرملا ةروص نأ امكو

 نأ انيلع بجي لب ؛مولعملا لصأ ىلإ نوللا اذه بسنت نأ انل غوسيالو ءنهذلا نولب

 .ملاعلا نهذ ىلإ هبسنن

 هيف دازيال.لمحملا رمألا حّضوُي ريسفتلا ىف نأ ملعاف «لائملا َتيعو اذإف
 :ائيش لصألا ىلع هيف دزن ملف قطانلا ناويحلاب ناسنإلا انرسف اذإ امك ءهنم صقنيالو

 ريسفت ةيتآرملا روصلا نأب لوقلا انل غوسيف ءرهجملاب كاردإلا ىف نأشلا ناك امك

 .ةارملاب ريسفت ىهف ءرهجملا حاجز نم روصلل ةضراعلا ناولألا امأو ءاهتاوذل

 , لامجالا ةبترم ىف ضرع هب ن وکی الام وه :ىأرلاب ريسفتلا نأ : لصاحلاف

 ريسفت ىف رومألا هذه لثم لاخدإف ءليصفتلا ةبترم ىف ةيآلا ىف رسفملا هلخدأو
 (اصخلمو ابرعم)ةلطابلا ةيلايخلا تافرصتلا لبق نم نوكي ةيآلا

 مهف ىف ئراقلاو رسفملا نيعُت ىتلا دعارقلاب ملع ىهف :ريسفتلا لوصأ امأو
 .زيزعلا هللا باتك

 .زيزعلا باتكلاوه :هعوضومو

 .ةيدبألا ةداعسلل بجوملا «ىلاعت هللا دارم مهف ىف ريسيتلا :هتياغو
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 "”ففنصمل | مامإلا ةمج رت

 :هبسلو همسا

 دبع ضيفلا ىبأ خيشلا نب دمحأ نيدلا بطق هللا ىلو «زيزعلا دبع وبأ :وه
 ىلإ بألا نم هبسن ىهتني , ىددهلا ,ىولهدلا ءىقورافلا «نيدلا هيجو نب ميحرلا
 مامهلا مامإلا ىلإ مألا نمو؛هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع مظعألا قورافلا
 .هيلع هللا ةمحر اًضر مظاك ىسوم

 ايؤر ىف فنصملا مامإلا انبحاصبرّشُب دق هللا همحر هدلاو تاكو و 2  هدلا

 همحر  ىشروألا ىكاك رايتخب دمحأ نيدلا بطق خيشلا هب هرشب ءةحلاص

 هامسو ةياصولا كلت هدلاو ىسنف« دلو اذا همساب هيمسي نأ هاصوأو هللا

 “دمحأ نيدلا بطق ” ب اينا هامسف ةيصولا رك ذت ةدم دعب مث “ هللا ىلو”ب

 :هتدالو

 , و
 لاوش رهش نم تضم عبرأل ريكملاع دهع ىف هللا همحر _ دلو

 ىنسحلا نيدلا رخف نب ىحلا دبع ريهشلا خرؤملل رطاوخلا ةهزن :ةمجرتلا رداصم )١(

 نسح نب قيدص باونلل مولعلا دجبأو ١: 44 ١. ىلك رزلل مالعألاو ٦ ۸- ٤١١

 و568 ١: نونكملا حاضيإو ١: 2١058 سراهفلا سرهفو 4١١. :۳ ىلافوبلا

 .ىتهرتلا ىيحي نب نسحمل ىنجلا عنايلاو ۰۱۸١ ر١١٠ ر۹۷ ص ع ونقلا ءافتكاو 0١

 ديه ثيدح ءاملع مجارتو *1١: ١59 نيفلؤملا موجعمو 44٠7 ص ةيفنحلا قئادحو

 ةرداصلا ةيرهشلا ةريهشلا ناقرفلا ةلجمل ربمن هللا ىلو هاشو هللا لو ةايحو < ص

 ىف ىرابلا راونأ بحاص ىرونجبلا اضر دمحأ ديسلل ريثكلا ريخلا ةمدقم و« ونهكل نم

 .ىراخبلا حرش



 ركن رفظم ةيريدمب (تلف:)“تلهُي ”ةيرق ىف ءاعبرألاهوي(')ه١ ۱14 ةنس('هركملا

 ”نيدلا ميظع ” ىخيراتلا همساو ءدنهلا ىف(ل.ع.)ةيلامشلا ةيال ولا لامعا نم

 :هتأشن
 ةنسلا ىف ميركلا نآرقلا متأو «هرمع نم ةسماخلا ةنسلا ىف ميلعتلا أدب

 ىف ىماجلا فراعلل ةيئايضلا دئاوفلا متخف ءةيبرعلاو ةيسرافلا ىف أدب مث ءةعباسلا

 .ةرشاعلا ةنسلا

 ىف ةيسردلا بتكلا نم غرفو (”)هدلاو نم ملعت دق هللا همحر  ناكو

 .ميلعتلاو سيردتلا ةزاجإ هدلاو نم هل تلصحو ءهرمع نم ةرشع سماخلا

 دمحم خيشلا هنامز ىف ثيدحلا مامإ ىلإ هميلعت ءانثأ ىف فلتخي ناكو

 ىراخبلا مامإلا حيحص هيلع أرقو ءثيدحلا ىف هب عفتناف ىثوكلايسلا لضفأ

 .حيباصملا ةوكشم نم ا ءزجو ىذمرتلا مامإلل ةيوبنلا لئامشلاو
 ها84١١* ةنس اهيلإ لحرفءنيفيرشلا نيمرحلا ةرايز ىلإ هسفن تقات مث

 ذملتو «نيماع كانه ماقأو ءةنسلا كلت ىف جحف ءةنس نيئالث نبا كاذ ذإ وه ناكو

 حيحص هنم عمسف «ىندملا ىدركلا ميهاربإ نب دمحم رهاط ىبأ خيشلا ىلع

 :ىمرادلا مامإلل .انسملاو ءاطوملاو ءةتسلا بتكلا فارطأ هيلع أرقو ىراخبلا

 .بتكلا ةيقب ةزاجإ هنم لوانتو ءدمحم مامإلل راثآلا باتكو

 ىكلاملا هللا دفو خيشلا نع كلام اطوم ذخأو ءةكرابملا ةكمب درو مث

 ناك نيح ءاّمايأ ىكملا ىعلقلا ىفنحلا نيدلا جات خيشلا سورد رضحو ىكملا

 ّلحو ءامهريغو ةتسلا بتكلا فارطأ هنم عمسو «ىراخبلا ٌحيحص سردي
 .بتكلا عيمجل هنم ةزاجإلا ذخخأو ءهدنع اهتالضعمو ةروكذملا بتكلا تالكشم

 ةنس هتدالو :مالعألا ىف(؟)لاوش نم نولخ ةرشع عبرأل دلو :ةهزنلا ىفو )١(

 رفاو ظح هل «مهنايعأ نمو ىلهد خياشم هوجو نم هدلاو ناك و2( ”)ه1544 ٠-0

 ىف ذملت دق ناكو «ةيفوصلا ةقيرط ىف هبعك ولع عم «ةنطابلاو ةرهاظلا مولعلا نم
 .هللا همحر ىورهلا دهاز ريم ريهشلا ةمالعلا ىلع تالوقعملا

۱ ۲ 



 عفتناو ءاماع نيثالث فدصيو سردي ثكمف ه١١ 468 ةئس دنهلا ىلإ داعو

 نم اوراصف هيلع اوجرختو ةعامج هيلع أرقو ءمهددع ىصحيال ريثك قلخ هب

 .دنهلا نايعأ

 :هتافو

 مرحملا هللا رهش )١( ّخْلَس تبسلا موي ةريهظ هناحبس هللا ةمحر ىلإ ىفوتو

 عضومب ةنيدملا جراخ هدلاو دنع نفدف (۲) ىلهد ةنيدمب م۲١۱۷ = ه١۷١١ ةنس

 .فورعم هربقو “دايدهم” ب نآلا فرعب

 :هرصع

 لاجر نم هلثم ىلإ ةديدش ةجاح ىف نوملسملا ناك امنيح هللا همحر دلو

 دق ناكو «لاوزلا كثلاشو ىلع كاذ ذإ تناك دنهلا ىف ةيلوغملا ةلودلا نإف «نيدلا

 ؛دنهلا ىف ةئيسلا ميسارملاو تاعدبلا تجارو ءاهرمأ لحمضاو ءاهلظ صلقت

 نوديكي اهيلع اوسلجف ءاياوزلا ىف مهلطْسُب نوخيشتملاو ةبذكلا ًءارقفلا ّشَرَفَو

 ىناعم نم نوفرعيال هرصع ءاملع ناك و ءمهلاوحأ نودسفيو «نيملسملاو مالسإلا
 !ماوعلاب كنظ امف ائيش هقفلا رارسأو ثيدحلا ماكحأو هبلاطمو نآ رقلا

 ىلاعت هللا نم لضف َربكأ ءةعاسلا كلت ىف ؛عطاسلا رينلا اذه عولط ناكف

 .مهايأ اهبهو ةبه مظعأو ءدنهلا لهأ ىلع
 :ةدلاخلا هلامعأ

 :اهضعب رك ذنلف ءاهددع ىصحيال ةدلاخ لامعأ هل

 “ نويامه” دهع ذنم ابلاغ عيشعلا عباط دنهلا ىف ةيلوغملا ةلودلا ىلع ناك(١)

 فاطعنا ىف ميظع رثأ كلذل ناكف ءهب نوكسمتي دالبلا ءارمأ نم ةفئاط لزي ملو

 .ةعيشلا بهذم مهناهذأ ىلإ برستي ذخأو :عيشتلا ىلإ سانلا

 اوناكو «ةعيشلا بهذمب نوبهذمعي اضيأ ,ؤنهكل ىف (باؤنلا) ءارمألا ناكو
 ه1 11/9 ةنس: هتافو ىف ليقو (؟)هرخآ :رهشلا خلس(١)

 ١ ؟



 لیمو ءاديدش اريثأت ةنسلا لهأ دئاقع ىف رثؤي كلذ لك ناكف ءادج اهيف نيلاغ

 .ءاضيبلا ةحمسلا ةيفينحلا ةجحملا نع مهب

 ,عيشتلا رثأ مهنع عفدي نم مهئاملع نم ناكام هنأ :رمألا ةعانش داز اممو

 ٠ .مهتزايح نعدوذلا ىلع أرجيو
 ةنسلا لهأ دئاقع نع دوذلا ىلع مزعو «هتابجاوب فنصملا مامإلا ماقف

 ءافخلا ةلازإ :ريهشلا هباتك فنصو «تاملظلا لازأو «تاهبشلا درطف,ةعامجلاو

 ءافلخلا بقانم ثيداحألا نم تامب هيف تبثأ و(ةيسرافلاب ) ءافلخلا ةفالخ نع

 !"!مهلئاضفو نييدهملا نيدشارلا
 ميظعلا نآرقلا نأ نومعزي فنصملا مامإلا رصع ىف نوملسملا ناك (؟)

 ةلاسر فنصو «هميلاعت رشنو «هيناعم مهف ىلإ مهاعدف«ة ء ارقلاو ةوالتلا ضحمل

 فنصو (هحرش ددصب نحن ىذلا)ريبكلا زوفلاب اهامسأو ءريسفتلا لوصأ ىف ةعماج

 هيجوتو لوزنلا بابسأ نيبو ءهتالكشمو نآرقلا تالضعم اهيف لح ءىرخأ ةلاسر

 لغتشاو “ريسفتلا ملع ىف هظفح نم دبال امب ريبخلا حتف” ب اهامسو ءلكشملا

 ىذلا ‹« ىناثلا فلألا ددجم ‹ ىدنهرسلا دمحأ فراعلا خيشلا بيتاكم علاط نمو(١)

 هللا همحر هنإف ءسمشلا حاضتا انلقام هل حضتيءريكناهجو ربكأ ناطلسلا دهع ىف ناك

 .ةعيظفلا ةلاحلا هذه ىلع اًديدش انزح نزحيو ءاريثك فسأتي ناك

 ىولهدلا زيزعلا دبع هاشلا ريبكلا ثدحملا مامإلا خيشلا ربكألا هلجن فنص مث(١)

 مالغ خيشلا هبرعو ءةعيشلا رودص ىف ام لصخف (ةيسرافلاب) ةيرشع انثإ هفحت : هباتك

 ىركش دومحم ديسلا قارعلا ةمالع هبذهو هرصتخاو ىملسألا نيدلا ىيحم نب دمحم

 اذح ةليوط ةدم دعب مث ؛ عوبطم وهو «ةيرشع ىنثالا ةفحتلارصتخم «هامسف ىسولالا
 هولعلاراد سسؤمر) ىوتونانلا مساق دمحم خيشلا « دنهلا ةغبان ءربكألا مامإلا امهوذح

 هيف ىتأو هيف ع دبأف (ةيدرألاب )ةعيشلا ىلإ ةيدهلا ىنعي ةعيشلا ةيده هباتك ىف (دنبويدب

 اضيأ ثلاثلاو لوألا جاتحي ىناثلا برع امكف. ائيش ةفحتلا نم كرتامو ءباجع بجعب
 .اضيأ برعلا انناوخأ امهب عفتنيل «ةيبرعلا ةمجرتلا ىلإ

١ 



 .هيلع أرقت ىتلا بتكلا ةمئاق ىف ايساسآ اباتك هلعجف «ميظعلا نآ رقلا سيردتب

 اوناكامف «ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا نولهجي هرصع ىف سانلا ناكو(9)

 ميظعلا نآرقلا فنصملا مامإلا مجرتف «نيملاعلا بر هللا باتك مهف نوعيطتسي

 اهامسأو (١)ةعوبتم ةنسح ةنس اذه هعينصب ّنسو (هدهع ىف ةيملع ةغل) ةيسرافلاب

 “نارقلا ةمجرت ىف نمحرلا حتف ” ب
 :دنهلا ىف ثيدحلا رشن ليبس ىف هدوهجم فنصملا مامإلا غ رفأ دقو )٤(

 ىولهدلا ثدحملا قحلا دبع خيشلا هماقأ ىذلا ءانبلا متأو ءادهج هيف لأي ملو

 ثيدحلا رشن ىف ىقب ىذلا غارفلا دسو (ه ۲١ ةنس ىفوتملا)هيلع هللا ةمحر

 ملع ىف باتك لوأ) ىحبصألا سنأ نب كلام مامإلل اطوملا ح رشف «هنامز نم

 هامسأو «ةيبرع ةغلب حرش مث «“ىفَصُملا ” هامسو ءةيسراف ةيلحم ةغلب (ثيدحلا

  ىراخبلا مامإلل حيحصلا عماجلا ّمجارت حرشو ؛امهيف ققوف«"ىّرَسُملا ” ب
 نم كلذ ىلإ امو «نيمألا ىبنلا ثيدح نم لسلسملا ىف نيبملا لضفلا :فنصو

 .ةيثيدحلا بتكلا

 «ةيلقنلا ةيعرشلا مولعلا نع فنصملا مامإلا رصع ىف نيلفاغ سائلا ناك (©)

 ىف ْتَبَد دقو «ةينانويلا ةسلفلاو «ةيلقعلا مولعلا مهراهنو مهليل تيدح ناكو

 سحأف ءفينحلا نيدلا مهفل ةجذاسلا ةرطفلااودقفف «نونفلا هذه مومس مهلوقع

 اودعتسيل ةعيرشلا رارسأ مهل نيبف ميظعلا ديدشلا رطخلا اذهب فنصملا مامإلا

 هلجن لاق «,ةغلابلا هللا ةجح :ميظعلا ريهشلا هباتك فنصف «ةمات ةبغرب اهلوبقل

 :هفصو ىف زيزعلا دبع ثدحملا

 مل ثيدحلا رارسأ ملع ىف هفيناصت ةدمع وه ىذلا ةغلابلا هّللا ةجح باتك

 عيرفتو ءلوصألا ليصات نم ءهجولا اذه ىلع هلبق دحأ ملعلا اذه ىف ملكتي
 سلجملا ىلإ اهنم دصاقملا جاتنتساو «ئدابملاو تامدقملا ديهمتو «ع ورفلا

 .باتكلا سفن نم عبارلا بابلا نم عبارلا لصفلا عجارو(١)

 ه ١



 ها ىدانلاو

 : هيلع سانلا ءانث

 :ةيتآلا تاملكلاب هتمجرت ىونهكللا ىنسحلا ىحلا دبع ريبكلا خرؤملا حتتلا

 ةمالع «ةمألا ةودق ءىدهلا مامإ «مانألا نيب هللا ةجح ءمامهلا مامإلا خيشلا

 نيعلضتملا ميعز «نيدلا ءاملع دحوأ «نيدهجتملا رخآ «ءايبنألا ثارو ءءاملعلا

 خيش «ةئملا انيلع هلل هب تمظع نمو «ةنسلا ىيحم «نيتملا عرشلا ءابعأ لمحب

 :ىولهدلا ىرمعلا نيدلا هيجو نب ميحرلا دبع نب هّللا ىلو« نيدلا بطق «مالسإلا

 نامظ لك ىورأف مولعلا تب نم لضفأ ريرحيلا لضافلا ملاعلا

 هتنب دالوأو :هدالوأبو ,هب هللا ىيحأ :هريغو سراهفلا سرهف بحاص لاقو

 ىف رادملا هديناسأو هبتك ىلعو ءامهتاوم دعب «دنهلاب ةنسلاو ٌتيدحلا مهذيمالتو

 .رايدلا كلت
 :لوقي ىوروكاكلا دمحأ تيانع ىتفملا ناكو

 لك ىف اهعرفو «هتيب ىف اهلصأ «ئبوط ةرجش لثمك هّلْعَم هللا ىلو خيشلا نإ
 «مهتنكمأو نيملسملا تويب نم ناكمالو تيب نم امف ءنيملسملا تويب نم تيب

 ؟اهلصأ نيأ سانلا بلاغ فرعُيال :ةرجشلا كلت نم عرف هبفوالإ

 : ىندملا ىدركلا ميهاربإ نب دمحم رهاط وبأ هخيش لاقو

 ىنعملا هنم حخصأ تنك و ظفللا ىنع دنسيل هنإ

 .ىجرت ةضنم هقوف الو ,ماري رخفم ه ءارو سيلو

 الابجألا ُلقْلَمُي ٌرعو (')هيقورب موجنلا حطني فرش

 :ةميقلا هفيناصت

 ملعو ءامهلوصأو ءريسفتلاو ثيدحلا ىف اميسال ءاهلك مولعلا ىف فنص دق

 «ةرحبت ىلع عطاوق ججح هفيناصتو .ةربتعم ةديدع سک ,فوصتلاو قئاقحلا

 .فاورأ عمجلاو نرقلا : قورلا(١)
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 ىلإ اهذدع تغلب هملع ةرازغو «ةرظن ةعسو ‹۵ رصبت ىلع عطاوس «نيهاربو

 :اهضعب ركذنلو ءابتك نيسمخ

 :نارقلا مولعب قلعتيام (فلا)

 ىف ىبرعلا مظنلا ةلكاش ىلع ناقرفلا ةمجرت نآرقلا مولعب قلعتي اميف فنص

 ةمجرت ىف نمحرلا حف '" ب اهامسو .ةمومعو ظفللا صوصخو مالكلا ردق

 ؛(ةيسرافلاب) ريبكلا زوفلا ريهنشلا هباتكر يسفتلا لوصأ ىفو (ةيسرافلاب)“نارقلا

 نم سماخلا بابلا وهو (ةيبرعلاب) ريسفتلا ملع ىف هظفح نم دبالامب ريبخلا حتفو
 ءايبنألا صصق هيجوت ىف ةيبرعلاب هل ةسيفن ةلاسر ثيداحألا ليوأتو ءريبكلا زوفلا

 نمو «هموق ةيلباقو «ىبنلا دادعتسا نم تأشن ىتلا اهيدابم نايبو ءمالسلا مهيلع

 ةروس ريسفت ىف “نيوارهزلا ”و .هنامز ىف ةيهلإلا ةمكحلا هتربد ىذلا ريبدعلا

 :همولعو ثيدحلاب قلعتي ام(-١

 نيدهتجملا مالكك هيف ملكت (ةيسرافلاب) اطوملا حرش ىفصملا فنص

 بهاذملا فالتخا ركذ ىلع هيف ىفتكا«(ةيبرعلاب)“اطوملا حرش ىوسملا”و

 تاقيقحتب هيف ىتأ ىراخبلل باوبألا مجارت خرشو .بيرغلا حرش نم ردق ىلعو
 لضفلا”و “دانسإلا تامهم ىلإ داشرإلا ”فنص اذك و .ةبيرغ تاقيقدتو «ةبيجع

 لئاوألا ديس ثيداحأ نم رداونلا”و «“نيمألا ىبنلا ثيدح نم لسلسملا ىف نيبملا

 ةليلق ءاثيدح نيعبرأ هيف عمج “نيعبرألا”و «“نيدوسألاب لسلسملا”و «“رخاوألاو

 .“نيمألا ىبنلا تارشبم ىف نيمثلا ردلا ”و «ىناعملا ةريثك «ىنابملا

 .نيدلا لوصأو ءةعيرشلا رارسأو« ثيدحلا هقفب قلعتيام )ير

 ةلاسر “ةديقعلا نسح”و «ةعيرشلا رارسأ ملع ىف “ةغلابلا هّللا ةجح” فنص
 ءاهقفلا نيب فالتخالا بابسأ ىف فاصنإلاو .ةيبرعلاب دئاقعلا ىف ةرصتخم

 ةمدقملاو ةغزابلا رودبلاو «ديلقتلاو داهتجالا ماكحأ ىف ديجلا دقعو«نيثدحملاو
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 .ةّينسلا ةقرفلا راصتنا ىف ةينسلا

 .خيراتلاو ريسلاب قلعتي ام(ر)
 ل «هباب ىف ريظنلا ميدع باتك “ءافلخلا ةفالخ نع ءافخلا ةلازإ ” فنص

 ةرق"و ؛لحاس هل ىريالءراخذ رحبل هبحاص نأ ىلع لدي هدعبالو هلبق هلثم فلؤي

 ىسرافلاب رصتخم  نوزحملا رورس”و .(ىسرافلاب)"نيخيشلا ليضفت ىف نينيعلا

 ملسو هيلع هللا ىلص نومأملاو نيمألا ريس صيخلت ىف نويعلا رون نم صخلم

 ازرم «تيصلا رئاطلا فراعلا ءريبكلا خيشلا هبحاص رمأب هفنص «سانلا ديس نبال

 ىلع لمتشت “نيفراعلا سافنأ”و «ىلاعت هّللا امهمحر ىولهدلا ناناج ناج رهظم

 مهقاوذأو ءمهعئاقو ضعبو مهريس ىلعو ءهترسأ نم رابكلاو «هئابآ مجارت

 ديس حدم ىف مغنلا بيطأ”و “نيمرحلا خياشم ىف نيعلا ناسنإ ”و ءمهفراعمو
 “ مجعلاو برعلا

 .فوصتلاو كولسلاو فراعملاو قئاقحلاب تیام

 برتكملا"و “نيمرحلا ضريف"و “ةيهلإلا تاميهفتلا"و “ريثكلا ريخلا”
 ليمجلا لوقلا”و “سفنلا فئاطل ىف سدقلا فاطلأ”و ءديحوتلا قئاقح ىف “ىندملا

 ةيتشجلاو ةيرداقلا :ةروهشملا ةئالثلا قرطلا كولس ىف “ليبسلا ءاوس نايب ىف

 لسالسلا نايب ىف طوسبم باتك “هللا ءايلوأ لسالس ىف هابتنالا”و ءةيدنبشقنلاو

 (ةيسرافلاب) هللا ىلإ ةبسنلا نايب ىف “تاعمهلا”و «ةروهشملا ريغو ةروهشملا
 حرش ىف عماوهلا"و ,هبلق ىلع هللا ضافأ ام ضعب ىف “تاعطسلا”و “تاحمللا”و

 .فراعملاو قئاقحلا ىف “بولقلا ءافش”و «فراعملاو قئاقحلاناسل ىلع“رحبلا بزح

 خيشلا هدلو هعمجءىبرعلا رعشلا ناويد هلو .ةديفملا بتكلا نم كلذ ريغو

 تارقلا ةمجرت دعاوق ىف ةسيفن ةلاسر هلو «نيدلا عيفر خيشلا هبترو«زيزعلا دبع

 ديناسألا ىف ةطيسب ةلاسرو.نمحرلا حتف ىلع “تايهنم ” هلو .اهتالكشم لحو

 . ةبيجع تاقيقدتو ةبيرغ تاقيقحت ىلع ةلمحشم« ةيسرافلاب
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 ىهقفلا هبهذم

 مظعألا مامإلا ىدلقم نم ل هحيرض هللا رون س فنصملا مامإلا ناك

 اعبنم هسرد ناكو س هيلع هللا ةمحر س ىفوكلا تباث نب نامعن ةفينح ىبأ
 نمو.ىفنحلا هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ملع اميسال ءاهرسأب ةيمالسإلا مولعلل

 هل ريرحت ىف هبّرقأو ءهاعّدا دق هسفنب هنأ “ايفنح ” هنوك ىلع هب لدتسيام ح رصأ

 حيحصل ةخسن (هششي)دابآ ميظعب شخب ادخل ةبتكملا ىف دجوت دق هنإف ؛هملقب

 «فنصملا مامإلا سرد ىف تلمعتسا دق اهنإف ءىربك ةيمهأ اهل ىتلا ىراخبلا

 دقو «ىمارّكلبلا ىرمعلا حتفلا ىبأ نب دمحم ريب نب دمحم :هذيملت هيلع اهأرقو

 :ذيملتلا اذه اهيلع بتك

 ةنس لاوش نم نيضم ةتسل «ءاعبرألا موي ىف ىراخبلا حيحص سرد مت دقو

 عماجلا ىف (ىلهدب ضايف رهن مسا) انمج نم برقلاب «ءىلهد ىف ه1
 خلا ىزوريفلا

 «ىراخبلا مامإلا ىلإ هدانسإ ةلسلس هديب فنصملا مامإلا اهيلع بتك مث

 :هصن مك اهو «ةيبرعلاب

 خيشلا حلاصلا لضافلا لجوزع هللا ىف اناخأ نإف «دعب امأ 00

 یمارگلبلاو ءاّبسن ىرمعلا «حتفلا ىبأ خيشلا نب دمحم ريب خيشلا نب دمحم
 فينصت ءدنسملا حيحصلا عماجلا ىلع أرق ءاشنمو اًدلوم ىدابآ هلالاو ءالصأ

 ليعامسإ نب دمحم هللا دبع ىبأ ءثيدحلا ىف نينمزملا ريمأ ةجحلا هامإلا

 دمحم هجاوخ ة ءارقب ىلع هعمس هنإفءهّعيمج هللا همحر ل ىراخبلا

 نب كلام مامإلا اطوم نمو «ةتسلا بتكلا رئاس نم افارطأ اضيأ ىلع أرقو «نيمأ
 ‹ ىمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم ىبأ ظفاحلا دنسم نمو 2« سنأ

 .حيباصملا ةوكشمو

 ىوري نأ هل تزجأ كلذكو ءاهلك بتكلا هذهب ىنع ىوري نأ هل تزجاف
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 اذه لهأ دنع ةربتعملا ةياورلا طورشب ىت ايورم نم هنأ هدنع حصام لك ىنع

 دمحم رهاط وبأ انخيش  هعيمج  ىراخبلا حيحصل انربخأ دقر .ناشلا

 .ىندملا ىدركلا ميهاربأ نب

 :لاق اريخأو

 دبع نب دمحأ هّللا ىلو «دودولا ميركلا هللا ةمحر ىلإ ريقفلا :هدیب هبتکو

 هنع هللا افع ءدومحم نب دمحأ نب روصنم نب مظعم نب نيدلا هيجو نب ميحرلا

 ءانطو ىولهدلا ءابسن ىرمعلا < ‹نيحلاصلا مهفالسأب مهايإو هقحلأو «مهنعو

 ءاسيردت ىعفاشلاو ىفنحلاو « المع ىفنحلاةقيرط ىفوصلا «ةديقع ىرعشألا
 «فيناصت كلذ لك ىف هلو مالكلاو ةيبرعلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا مداخ

 .ماركإلاو لالجلا ىذ ءانطابو اًرهاظوءاّرخآو ًالوأ هلل دمحلاو

 .ه69١١ ةنس لاوش نم نيرشعو ثلاغل ءاثلثلا موي كلذ ناكو

 ةرابعلا تحت فنصملا مامإلا نبا ىولهدلا نيدلا عيفر خيشلا بتك دقو

 :هانعم ام ءةروك ذملا

 نيدلا عيفر دمحم ريقفلا هبتك ءمرتحملا ىدلاو ديب ريرحتلا اذه نأ كشال

 حجري ناك هنأ فنصملا مامإلا تارابع ضعب نم مهفي امف :ةهبش ةحازإ

 ةانعمف ءبهاذملا نيب عمجي ناكوأ هللا همحر ل ىعفاشلا مامإلا بهذم

 ىراخبلا مامإلل حيحصلا حراش ىرونجبلا اضر دمحأ ديسلا لاق امك

 ةَيَعَحِل نأ هتافيلأت ضعب ىف حرص هنأل ءانحبو اًسيردت حجري ناك هنأ

 : نيينعم ةدنع بهذملا

 .ةيوبنلا ثيداحألاو «ةينآرقلا صوصنلا رهاوظل اقباطم هنوك :لوألا
 .ةدوصقملا اهناظمو اهيناعمل اقفاوم هنوك :رخآلاو
 مامإلا بهذم ةيقحبو «لوألا ىنعملاب ىعفاشلا مامإلا بهذم ةيقحب لاقف

 )١( ها هدابع دارمب ملعأ هّللاو «ىناثلا ىنعملاب ةفينح ىبأ

 ممم ؟م١ ١١ نآرقلا ريسفت ىف نمحرلا ماهلإ ليصفتلل عجارو(١)
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 : هيلع ىلاعت هللا معن نم

 اهيف هعم كرتشا ىتلا امأو ءهريغ اهيف هعم كَّرْشَي مل مولعب ىلاعت هللا هّصخ
 :ريثكلا كلذ نم اليلق ركذن نحنو ءددع اهيصحيال ةريثكف هريغ

 ةقالعلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا ةغللا ىف ةحاصفلاب ىلاعت هللا همركأ(فلا)

 ةيبرعلا هفيناصت كلذ ىلع دهاش ربكأو ءرثنلاو مظنلا ىف ةيبدألا نونفلاب ةصاخلا

 .ةيسرافلاو

 ىف رظنو ءاغيلب اضوخ مههقف لوصأو ةعبرألا بهاذملا راحب ىف ضاخ(ب)
 عزانمو ءلئاسملا ذخآم ىلع علطاف ءماكحألا ىف مهتاكسمتم ىه ىتلا ثيداحألا

 .ىوصقلا داهتجالا ةبترمب ىلاعت هللا همركأف «لئالدلاو ججحلا

 رظنو ديناسألا طبضَو نوتملا ظفَحف ءرثألاو ثيدحلا ملع نم عّلضت ( ع)
 رشنو ءاّديدش ءانتعا فيرشلا ملعلا اذهب ىنتعاو ءديناسملاو عيماجملا نيواود ىف
 ةنسلاو ثيدحلا هب ىلاعت هللا ىيحأف ءةديعبلا فانكألا ىف فينملا ملعلا اذه

 .امهتاوم دعب

 «هريسفتو زيزعلا هللا باتك ليوأتو ءهمولعو ديمحلا ناقرفلا نم ىوَرَت (د)
 ناكف ءرخازلا قيمعلا نآرقلا رحب ىف سطغو «هليصحت ىف وأشلا ديعب ناكو

 دهشءنمحرلا حتف اميسال «هبتك ىف رظن نمو ءةطساوالب ميظعلا نآرقلل اذيملت

 .هنم هظح رفوتب

 ءاهيف فرصتلا نم رثكأف ءاغيلب ابيذهت اهئدابمو مولعلا هذه لوصأ بذه()
 .اهسوق ئرابو ءاهّسأ ئناب هنإ :لاقي نأ حصي داكي ىتح

 ىلع هتعارب ىلع قدص دهاش هيف ريبكلا زوفلا هباتكف: ريسفتلا لوصأامأف

 .هقيقدتو نفلا اذه قيقحتب د رفتم هنأ قحلاو ءاهلهأ نم ريثك
 نأ ىلإ زيزعلا دبع هنبا راشأ دقو بيحر ع اب اهيف هلف :ثيدحلا لوصأامأو

 .اهيلإ قبسي مل ةفرظتسم تاقيقحت اهيف هل
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 نيبو ءاهعمجو «ةفلتخملا بهاذملا لوصأ حرش هنإف:هقفلا لوصأامأو

 ىلع  طابنتسألا هوجو درو ءةيهقفلا لوصألاو ءةيلدجلا رومألا نيب قرفلا

 نيناوق نيبو ءةلدألا فلتخم نيب ,عمجلا دعارق أو ءةرشع ىلإ - اهترثك
 .حيجرتلا

 بحاص امإ :هدهع ىف نيدلا لوصأو دئاقعلا ملع ىف ملكتملا ناكو(وز

 بحاص :وأ «ىأرلا ىف قمعتي مالك بحاص:وأ «ةرهاوظ ىلع تفاهتي «ثيدح
 هقث

 ىلاعت هللا عمج دقو .هل ىلجتي ام ىلإ ننمطي قوذ بحاص :وأ «نيقيرفلا طسوتي

 هلئاسم قيبطت ىف ةضماغ رارسأب ىتأفء ءالؤه نيب هتتشام فنصملا مامإلا ردص ىف

 .ةيفسلفلاو ةقيطنملا لئالدلا نع لئاسملا لوصأ درجو «روثاملاب

 ؛قوذلاوركفلاو عمسلا نم :ةثالثلا قرطلا نيب هل هللا عمج دق(

 الإ ءهلبقيف قئاقحلا ملعو كولسلا بادآ ىف ضماغلا رسلا نم ئيش هل ىلجتيالف

 فراوذ نم ضافأو ءلوقنملاو لوقعملا نم قدص ادهاش هتحصب دهش ام دعب

 .الاجس اهلهأ ىلع فراعملا

 نيب عمجلا همهلأو «ةيحتافلا ةعلخ هالوأ نأ :هيلع ىلاعت هّللا معن نمو (م)

 ىلص ىبنلا هب ءاجامرئاسو ءماكحألا حلاصمو «ننسلا رارسأو «ءثيدحلاو هقفلا

 ءججحلاو ةلدألاب ةنسلا لهأ دئاقع تبثأ ىتح «لجوزع هبر نم ملسو هيلع هللا

 عم ىلدتلاو ريبدتلاو قلخلاو عادبإلا ملع ىطعأو« لوقعملا لهأ ىذق نم اهرهطو

 ةمكحلا هيلع ضافأو ءاهعيمجب ةيناسنإلا سوفنلا دادعتسا ملعوءضرعو لوط
 فرحملا نم لوقنملا ملعلا زييمتو ةنسلاو باتكلاب اهدييشتل هقفوو «ةيلمعلا

 .ةيضرملا ريغلا ةعدبلا نم ةينسلا ةنسلا قرفو ءلوخدملا

 دحاو ىف ملاعلا عمجي نأ ركنتسمب هللا ىلع سيلو

۲۲ 



 باتكلا ةمدقم

 :اهّلجأو ؛ىصخشالو ُدَعْنال فيعضلا دبعلا اذه ىلع ىلاعت هللا“ ءالآ

 هيلع  ةلاسرلاو ةوبنلا بحاص ©" ننمو .ميظعلا نآرقلا مهفل قيفوتلا
 هللا ىلص هغيلبت :اهمظعأو ؛ةريثك ةّمألا رقحأ ىلع  مالسلاو ةالصلا

 ٌليجلا نآرقلا ملسو هيلع هّللا ىلص ىبنلا ” نقل ؛ميركلا ٌناقرفلا ملسو هيلع
 ٌفيعضلا اذه غلب ىتح ءاااَرَج ٌمّلهو © ىناثلا ليجلل هوغلبأ مهو “ لوألا

 .هتياردو هتياور نم ظح اًضيأ

 ّلضفأ ءانعيفشو انالومو اندّيس:ميركلا ىبنلا اذه ىلع لص مهللا
 كتمحرب «نيعمجأ هتمأ ءاملعو ءهباحصأو هلا ىلعو كتاكرب نميأو ءكتاولص

 .نيمحارلا محرأ اي

 هفطلب ىلاعت هللا امهّلماع ميحرلا دبع نب هللا ىلو ريقفلا لوقيف :دعبامأ

 .ةمعنلا : ىلألاو «ىلإلاو ءيلإلا عمج )١(
 .تاسحإإلا : ةنملا عمج (؟)

 .ةهفاشم هايإ همهف :مالكلا هنقل (۳)
 . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ مه : لوألا لْيجلا )٤(

 .نيعباتلا ةعامج مه : ىناثلا ليجلا (8)

 .هلاصتاو رمألا ةمادتسال لاقي ريبعت :ارج مله (5)

۲۲ 



 ىلابب رطخ ءديجملا هباتك مهف نم اباب ىلع ىلاعت هللا حتف امل: ميظعلا

 ةلاسر ىف بباحصألا عفنت ىتلا ةعفانلا 27 تاكنلا ّضعب دّيقأو عمجأ نأ

 ةبلطل حتفي نأ هل ءاهتناال ىذلا  هّللا فطل نم ٌرُجرملاو ؛ةرصتخم
 یناعم مهف ىف اعساو ًاعراش دعاوقلا هذه مهف درجمب ملعلا

 ىلع ة ءارقلاو ءريسافتلا ةعلاطم ىف مهّرمُع اوفرص ول ثيحب «هللا باتك
 هذه مهل لّصحتت مل نامزلا اذه ىف ليلق ّلقأ مهنأ ىلع  نيرسفملا

 مريسفتلا لوصأ ىف ريبكلا زوفلاإ» ب اهتيِّمسو .طبرلاو طبضلا اذهب دئاوفلا

 .ليكولا َمُعِنو ىبسحوهو «ٌتلكوت هيلع ءهّللاب الإ ىقيفوت امو

 :باوبأ ةسمخ ىف ةرصحبنم ةلاسرلا هذه دصاقمو

 صن ُميظعلا نآرقلا اهيلع لدي ىتلا « ةسمخلا مولعلا نايب ىف :لوألا بابلا

 . ضرغلا اذهل ناك ةلاصإلاب نآرقلا لوزن ٌتأكو

 لهأ ىلإ ةبسنلاب« نآرقلا مظن ىناعم ىف ءافخلا هوجو نايب ىف :ىناثلا بابلا

 .نايب حضوأب ءافخلا كلذ ةلازإو ءرصعلا اذه

 ردقب ءعيدبلا هبولسأ حرشو« نآرقلا مظن فئاطل نايب ىف :ثلاثلا بابلا

 .ناكمإلاو ةقاطلا

 ريسافت ىف عقاولا فالتخالا حيضوتو ءريسفتلا جهانم نايب ىف :عبارلا بابلا

 .نيعباتلاو ةباحصلا

 لوزنلا بابسأو «نآرقلا بيرغ حرش نم" ةحلاص ٍةلمجركذ ىف :سماخلا بابلا
 "© اهنودب هللا باتك ىف ضوخلا مرُخَيو عنتميو «رسفملا ىلع اهظفح بجي ىتلا

 ناعمإو ءرظن ةقدب تجرحخأ ىتلا ءةفيطللا ةيملعلا ةلأسملا ىهو «ةتكنلا عمج(١)

 .ةعفانلا دئاوفلا :انهاهب دارملاو ؛ ركف

 ايفاك ًارادقم ىأ )١(
 . سردلا ىف هلومش مدعل هنم سماخلا َبابلا ريبكلا زوفلل نورشانلا طقسأ (*

۲ ٤ 



 لوألا بابلا
 ىف

 اًصن ميظعلا نآرقلا اهيلع لدي ىتلا ةسمخلا مولعلا نايب

 :"مولع ةمسخ نع جرختال ةصوصنملا نآرفلا ىناعم نأ ملعيل
 ؛ مارحلاو هوركملاو حابملاو بودنملاو بجاولا ىهو :ماكحألا ملع ١

 "7 لزنملاريبدت نموأ''”«تالماعملا مسق نم وأ ءتادابعلا مسق نم تناك ءاوس

 ." هيقفلا ةمذب 7 طونم ملعلا اذه ليصفتو « ؛ةّينّدملا ةسايسلا نموأ

 نم :هنع هللا ىضر دوعسم نبا لاق.ىصقتسُنال هيناعمو ءرصحنُال نآرقلا مولع(١)
 (لخدملا ىف ىقهيبلا هاور ) نيرخآلاو نيلوألا ملع هيف نإف «نآرقلا رّوَئيلف ملعلا دارأ

 ىف هلاجم عستاو ءهرظن َىِوُق نم هيناّبمو هرارسأ ىلع علطَيو هيناعم ٌضعب مهفَي امنإو
 :لاق نم عدبأ دقلوء برعلا ةغلب طاحأو ءبدألا نونف ىف عّلضتو «هغابط تقرو ركفلا

 لاجرلا ماهفأ هنع َتَرَصاَقَ نكل نارقلا ىف مولعلا عيمج
 هلاق) ماكحأو ريكذتو ديحوت :ماسقأ ةثالث :ليق ءنآرقلا مولع مأ نكلو

 ةعبرأ ىلع لمتشي :رخآ لاقو ( ليوأتلا نوناق :هباتك ىف ىبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا
 لاق ؛ديعولاو ّدعولا دازو «ةتس :ليقو ؛رابختساو ربخو ىهنو رمأ :مولعلا نم عاونأ
 هللا ىلص لاق اذهلو ءتانايدلاو رابخإلاو ديحوتلا : ءايشأ ةثالث ىلع لمتشي :ىربطلا

 ؛هلك ديحوتلا ىلع لمتشت اهنأل“نآرقلا كلُ لِدغت ٌدَحَأ ُهَللا وه لُق”:ملسو هيلع
 ١١ :IA) ناهربلا ىف ىشكر زلا هنّيب امسق نيثالث ىلإ ىنامرلا همسقو

 نم دّيفأو بجعأ ءهجولا اذه ىلع نآ رقلا مولع صل هللا ىلو مامإلا نكلو

 .ردي مل قذي مل نمو «همالک قد .هلك كلذ

 ,تانواعملاو ءتالداعملا ةماقإ ةيفيك نع ةثحاب لئاسم:تاالماعملا(؟)

 . سانلا نيب اميف تاباستك الاو

 .لزنملا لهأ نيب عقاولا طبرلا ظفح ةيفيك نع ةثحاب ةمكح : لزنملا ريبدت ملع(")

 ؛ةنيدملا لهأ نيب عقاولا طبرلا ظفح ةيفيك نع ةثحاب ةمكح :ةنيدملا ةسايس ملع(4)

 (ب لهأ نونوكيو تالماعملا مهنيب ىرجت ةبراقتم ةعامج :ةئيدملا نم دارملاو

 ۲٥



 ماهلإو «ضرألاو تاوامسلا قلخ نايب وهو :هللا ءآلآب ” ريك ذتلا ملع م
 .ةلماكلا هّللا تافص ُكايبو «هيلإ ن وجاتحيام دابعلا
 هناحبس هللا اهثدحأ ىتلا عئاقولا نايب وهو :«) هللا مايأب ريك ذتلا ملع ۽

 . نيمرجملا بيذعتو «نيعيطملا ميعنت ليبق نم ىلاعتو

 باسحلاو رشنلاو رشحلا نم :هدعب امو توملاب ريك ذتلا ملع ه

 .رانلاو ةنجلاو نازيملاو

 عجري اهب ةقلعتملا راثآلاو ثيداحألا ركذو « ةثالثلا مولعلا هذه ليصفتو

 .ركذملاو ظعاولا ىلإ

 ةسمخلا مولعلا ضرع ىف ميركلا نآرقلا بولسأ

 جاهنم ىلعال «نيلوألا برعلا بولسأ ىلع مولعلا هذه نايب عقو امنإو

 اراصتخا ماكحألا تايآ ىف ىلاعتو هناحبس مزتلي ملف ءنيرخأتملا ءاملعلا

 .هب قّلعم ىأ هب طونم اذه :لاقي ؛قّلعملا :طونملا (5)

 ملعب ةمئألا ىنتعا دقو ءاهيلعامو اهلام سفنلا ةفرعم:هقفلاو؛هقفلاب ملاع:هيقفلا(7)

 ,ع وبطم “نآرقلا ماكحأ”هباتكو «ىسلدنألا ىبرعلا نباك ءفينصتلاب هودرفأو ءماكحألا

 هباتكو ءصاّصحلاب فرعملا ىفنحلا ىزارلا ركب ىبأل“نآرقلا ماكحأ ”:عبط اذكو
 (4:1) ناقتإلاو )١١7( ناهربلا نايبلا ديزمل عجارو بابلا ىفام دوجأ

 .راهظإلاو نايبلا :تايبتلا(١)

 هنأل هب ىمس ؛تافصلاو ديحوتلا ملع وه :مالكلاو ؛مالكلا ملعب ملاع :ملكتملا(؟)

 . موصخلا مازلإو تاّيِعرشلا قيقحت ىف مالكلا ىلع ةردق ثرري
 مهظعو :موقلا رگذو ءهركذي هلعج:ءيشلابو ءيشلا هركذ (۳)

 مهبورح: برعلا ُمايأو ١ مهماوقأو ءايبنألا صصقك همقنو ُهمَعِن :هللا مايأ (5)

 راجفلا مويوءراق ىذ مويك مهمحالمو

۲ ٦ 



 ٠١ ةعانضوه امك ,ةيرورضريغد ويق نم دعاوقلا حي الو«نوتملا لهأ هراتخي
 مصخلا مازلا ةمصاخملا تايآ ىف ىلاعتو هناحبسراتخا و؛نييلوصألا

 ىلع “ نيهاربلا حيقنت ال ''' ةعفانلا تايباطخلاو "7 ةملسملا تاروهشملاب
 نم لاقتنالا ىف ةبسانملا ىلاعتو هناحبس عاري ملو ؛)نييقطنملا ةقيرط
 .ةقيرطلا :ةعانصلا(١)

 لهأ ىلع اًدر ىلاعت هلوقك كلذوءمهصاوخو مهماوع دنع ةملسملا ىأ(7)

 مبدعي ملف :لق اةْواَبجأو هللا اون ُنْحَ ؛ىراَصْنلاَو ُدوُهَيلا ٍتْلاقَرإ» :نيباتكلا
 تاومسلا قلخرصخ و«ىلاعت هيف دوجولا بوجو رضصحك و (80١دئاملا)4!مكبونُدب

 نآرقلا لب ؛دوهيلاالو ىراصنلا الو ءبرعلا وكرشم هيف فِلاخي ملف «ضرألاو
 )۱ ةجحلا ر مهدنع ةملسملا تامدقملا نم هنأ ىلع صان ميركلا

 نم ةنونظم وأ ةلوبقم تامّدقم نم بكرم سايق (ردصم ءاخلا حتفب) :ةباطخلا(1)
 مهشاعم رومأ نم مهعفني اميف سانلا بيغرت :اهنم ضرغلاو ؛هيف دقتعم صخش
 ِبْيَر ىِف منك إو :ىلاعت هلوقك كلذو ءظاعولاو ءابطخلا هلعفي امك مهداعمو

 | (5+ ةرقبلا)ةيآلا هلْغم ْنِ ٍةَرْوُسب اون انِدَبَع ىلَع اَنلْوَن امم
 تايرظن وأ تايهيدب تناك ءاوس «تاينيقيلا نم فلؤملا سايقلا وه :ناهربلا(؛)
 رانلاك لولعملا ىلع ةلعلاب لالدتسا سايقلا ىف ناك نإف «تايهيدبلا ىلإ ةيهتنم

 ىلع لولعملاب لالدتسا هيف ناك نإو “ّىَمِل ناهرب ” وهف ءناخدلا ىلع اهب لدتسُي
 .“ٌّىَنِإ ناهرب ” وهف رانلا ىلع هب لدتسُي ناخدلاك ةلعلا
 ءنيهاربلاب نوكي ةيلاعلا ميلعتف ءةلفاسو ةيلاع :نيتقبط ىلإ نومسقنُي سانلا(ه)
 «فرصلا رابخإلا مهنأش نإف بسحف ةلهسلا ةملسملا تاروهشملاب ةلفاسلا ميلعتو

 ىلع ةحارصلاب نارقلا ىف ركذتال نيهاربلاو ؛راكنإلاو ددرتلا ماقم ىف ديكاتلاو

 قيقد ىلإ لئاملا نا «ج ذاس بولسأب ءتاروهشملا نمض ىف لب «نييقطنملا جهنم

 مهفي نأ عاطتسا نم نإف ؛مالكلا نم ليلجلاب ةجحلا ةماقإ نع زجاعلا وه ةّجاحملا

 الإ هفرعيال ىذلا ضّمغألا ىلإ طنب مل  نورثكألا همهفي ىذلا حضوألاب

 ٌّقدأ ىلع لمتشت «ةروص لجأ ىف هقلخ ةجاحم ىف هّتابطاخم ىلاعت ج رخأف ؛نولقألا
 حر نم ٌصاوخلا مهفتوءةجحلا مهمزليو مهُعنَقُي ام اهليلَج نم ٌةماعلا مهْفَتِل «قيقد

۷ 



 ٠ مهأام لك رشن لب ؛نورخأنملا ءابدألا اهيغارب امك. عوضوم ىلإ عوضوم

ۇم وا امدقم ناك ءاوس .دابعلا ىلع هزاقلإ
 "ر

 رقرأ مولعلا ىف هظح ناك نمف ؛ءابطخلا مهف هكردأ ام ىلع وفي ام اهئانلأ (- (

 . رثكأ نآ رقلا مولع نم هبيصن ناك
 قيلبال هنأ ملشا :ىتريمشكلا هاش رولأ خيشلا ريبكلا ثدحملا ةمالعلا لاقو

 قراخملا قرط فاح . .بطاخنلا قيرط ىلع ىرج هلال .ناهربلا ةروص نآرقلاب

 مالك روط نع جراخخو ؛ثدحتسم قيرطل ناهربلا امأو ؛ةباطخلا الإ هيف سيلف

 ىلإ داع رق اذإفءاناهرب هنطابو ٠ .اًاطخ هحخطس نوكي معل ؛مهتابطاخمو ؛ ءافلبلا

 نإ:لاق هلإف "افشلا " عجارو م راصبألاب بهذي هاف رب انس داکیط عطسي ناهربلا

 ررضلاو عفنلاو حبقلا و نسححلا ىف امأ وب وجولاو ةلاحتسالا ىف ىتأتي امنإ ناهربلا
 ( ١۸ ١ :۳ ىرابلا ضيف) ها ةباطخلا الإ هيف ىتأتتالف

 .همامتها راثأ :انالف رمألا مهأ(1)

 :امهنيب لصفلا بجي ناتلئسم انه(١17

 ملع ركذي نأب ةسمخلا مولعلا نيب اميف طبرلاو ةبسانملا مدع :ىلوألا

 لوا ةراهطلا ناسم رك ذب نأب .ملع لك ليصافت نيب اميف ةبسانملا مدع اذكو.ملعف
 ؛ةبسانملا ع اري مل ىلاعت هللاف .انهاهيف ةثوحبملا ةلئسملا ىه هذهو ءةولصلا لئاسمف

 نم لاقتنالا ىف ظحالي ملو .رخأت وأ مدقت هخیض وت دابعلل امهم ناکام لك حضوأ لب
 . ثلاثلا بابلا ىف الصفم كلذل ةمكحلا ىتأيو ءام ةبسانم بلطم ىلإ بلطم

 فحصملا ىف نّؤدملا نآرقلا تايآ نيب ةبسانملاو طابترالا نوك :ةيناثلاو
 هسفنب وه ررقي لب .تايهيدبلا ىلخأ راكنإ هنإفإفيكو . مالعلا فنصملا هركني الف
 :عضوم ريغ ىف تايآلا نيب تابسانمب نمحرلا حتفب ةامسملا نآرقلل هتمجرت ىف

 ةروس نه 4٠ ةيألا ره اورک ذا ليئارسإ ىنبي 4: یلاعت هلوق ةحتاف ىف لاق
 ترهظ دق ىتلا تازجعملا ركذو < ه ءالآب ليئارسا ىنب ىلع ىلاعت هللا ن تما (ةرقبلا

 ىلتباذإو ىلاعت هلوق ىلإدتمي نايبلا اذهو ؛ةلدألاب مهتاوفهو مهتاهبش ذرف مهيف

 . ها 014 رةيآلا 5 هبر ميهاربإ

 ىلإ انه نم ىلاعت هللا تبثأ :«(ىلتبا ذإو )>:ىلاعت هلوق ةحتاف ىف لاق مث
 ر ؛ميهاربإ ءاعدركذب ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ةوبن#ءاهفسلا لوقيسو» :هلوق

۲۸ 



 لوزنلا ببس ىلإ ةيآ لك ج اتحيال
 ءةصقب ماكحألاو لدجلا تايآ نم ةيآ لك نيرسفملا ةماع طبر دقو

 للا جس جس ست ل مال. يي يي

 ىلص انيبن اهب ثعب ىتلا ةيفينحلا ةلملا حجرو ةاروتلا ىف روك ذموه ىذلا (بسر
 مهاصوأ  مالسلا هيلع بوقعي نأ :دوهيلا لوق درو «ملسو هيلع هللا

 ها ضعبب رفكيو ضعبب نمؤي نأب «ءايبنألا نيب قيرفتلا نع ىهنو ؛ةيد وهيلاب

 ىلص هللا لوسر رج اه امل :(ءاهفسلا ُلوُقْيَس آ.:ىلاعت هلوق ةحتاف ىف لاق مث

 ءارهش رشع ةعبس وأ رشع ةتس سدقملا تيب وحن ىلص ةنيدملا ىلإ ملسو هبلع هللا

 4كهج ر بلف ىر ذف ط:ىلاعت هللا لزناف ,هتلبق ةبعكلا ىلاعت هللا لعجي نأ ىنمتو

 .ةلئسملا هذه ىف ءاهفسلا تاهبشل اد ر4 ءاهفسلا ل وقيساو :هلوق لزنأ چنا

 ديحوتلا نم ماكحالا نم ريثك ىلعو ,داهجلا ٌقاَسُم ىلع ربصلاب رمأ مث
 لهأ اهفرح ىتلا «ءقالطلاو ,حاكنلاو ,ةقدصلاو ءموصلاو ءجحلاو ءصاصقلاو
 تاهبش لطبأو «ماكحألا كلت ةقيقح نّيبف ؛فاصنإلا اهيف اوعاري ملوأ «ةيلهاجلا
 رت ملأ ل :ىلاعت هلوقرخآ ىلإ دتمي نايبلا اذهو ؛مهتلئسم نع باجأو «نيفلاخملا
 (ابرعم ر ملعأ هللاو اوج رخ نيل ىلإ

 همالك نم مهف نمف ءاعيمج نآرقلا ىف ٍتابسانم فنصملا مامإلا نيبي اذكهف

 .بهذم ريغ ىلإ بهذو «مهو دقف نآ رقلا ىف طابت رالا ركني هنأ انهه
 : ءاحنأ ةثالث ىلع ناآرقلا ىف طابترالا نأ ملعاو

 صنلا ىف ررقي فئصملا مامإلا ىرت امك رةماعلا ثحابملا نيب :لوألا
 (هرك ذ مدقتملا

 .اهلبق امب طبترم ةيا لكف «تايآلا نيب :ىناغلاو

 .ليوط مالكلا ليصفتو ةيآلا ءازجأ نيب :ثلاغلاو

 طباورلاو تابيترتلا ىف ةعذ وم نآرقلا فئاطل رثكأ :هريسفت ىف ىزارلا لاقو

 اهنأل ءةبسانم ةميركلا ىآلل بلطُال :لاق نم مهو دق :نيققحملا ضعب لاقو .ها
 .ةقرفتملا عئاقولا بسح ىلع

 ةمكحلا بسح ىلعو ءاليزنت عئاقولا بسح ىلع اهنأ :باطخلا لصفو
 )30:1١”( داهربلا نم ىناثلا ع ونلا عجارو .ابيترت

۲۹ 



 .اهلوزن ببس ىه ةصقلا كلت نأ نونظيو

 ررشبلا سوفنلا بيذهت وه نآرقلا لوزن نم ىلصألا دصقلا نأ :قحلاو
 )ف ةلطابلا دئاقعلا دوجوف ؛ةدسافلا لامعألا ىفنو ءةلطابلا دئاقعلا عمدو
 ,لسافلا لامعألا دوجوو ؛لدجلا تايآ لوردل ببس :يفّلكملا رطاوخ

“UTر  
 عظقيت مدعو ؛ماكحألا تايآ لوزنل ببس مهنيب اميف ملاظملا عويشو

 .('›ريك ذتلا تايآ

 نايب نورسفملا مشَجت ىتلا ةيئزجلا صصقلاو ةصاخلا بابسألا امأو

 .عقو ثيح ءةميركلا تايآلا ضعب ىفالإ «هب ٌدَتْعُي ء كلذ ىف ٌلخدم اهل سيلف

 دابعلا نأب ناميإلا باب ىف (51:1)ةغلابلا هللا ةجح ىف فنصملا مامإلا لاق ر
 ظعأ نم نأ ملعا :(ةدارإلاب مهل زاجم ميلع «ُمِعِنُم هنأل هدابع ىلع ىلاعت هللا قح

 ذه ضيقن لمتحيال ثيحب ل هبلق عماجمب ناسنإلا ٌدَقَتعي نأ :ربلا عاونأ

 رم ةدابعلاب نوبلاطم مهنأو ‹«هداع ىلع ىلاعت هللا قح ةدابعلا نأ: هدنع داقتعالا

 لع هللا ىلص ىبنلا لاق «مهقوقح نم قوقحلا ووذ ِهبلاَطُيام رئاس ةلزنمب «ىلاعت هللا
 ؟هللا ىلع دابعلا قح امو «هدابع ىلع هللا قح ام ىردت له ذاعُم اي ”:ذاعمل ملسو

 ركرشيالو ء«هودبعي نأ دابعلا ىلع هللا تح نإف” :لاق ؛ملعأ هلوسرو هللا :ذاعم لاق

 “ئيش هب كرشيال نم بّذَعيال نأ ىلاعت هّللا ىلع دابعلا ٌقحو ؛ائيش هب
 َباماقم ثالغب مهسوفن نم ةضماغلا ةفرعملا هذه ٌةيهلالا عئارشلا تنكم مث

 .مهنيب ةيهيدبلا تاروهشملا ىرجم ةيراجءمهدنع ةملسم

 .همعن ىلع هلركش ةدابعلاو ءبجاو معنملا ركشو ءمعنم ىلاعت هنأ :اهدحأ

 .ءازجلا دشأ ايندلا ىف «هتدابعل نيكراتلا ءهنع نيضرعملا ىزاجي هنأ :ىناثلاو

 ,نيصاعلاو نيعيطملا ةرخآلا ىف ىزاجي هنأ: ثلاثلاو

 ءايأب ريكذتلا ملعو ءهّللا ءآلاب ريكذتلا ملع :مولع ةث الث كلانه نم تطسبناف
 .مولعلا هذهل اًحرش ميظعلا نآرقلا لزنفءداعملاب ريكذتلا ملعو.هّللا

 ۳ ۾



 عامس دنع «راظتنالاو بقرتلا نم عماسلل ضرعي ام لوزيالو ؛ هلبق وأ« ملسو
 هجوب مولعلا هده حرشن نأ مزلف (١١؛ةصقلا طب الا ضيرعحلا كلذ

 ةيئزجلا صصقلا داريإ ىلإ جاتحنال
 ”لوألا لصفلا

 ىف
 (4) م

 :ةلاضلا عبرألا قّرِفْلا عم ميظعلا ناآرقلا ىف ةمصاخملا تعقو دق

 :نيقيرط ىلع ةمصاخملا هذهو ؛ نيقفانملاو ىراصنلاو ٍدوهيلاو نيك رشملا
 :اهتعانش ىلع صيصنتلا عم ءةلطابلا ٍةديقعلا ىلاعتو هناحبس رك ذي نا :لوألا

 .'* نحف اه راکنتسا رك ديو

 «ثلاثلا اصفلا ىف ىناثلا بابلا ىف لوزنلا بابسأ لوح الصفم ثحبلا ىتأيس(١)

 .لوألا لصفلا ىف عبارلا بابلا ىفو
 .اهاكذ ددصب وه ىتلا ةمخلا هولعلا ىنعي(")

 ةلاضلا عبرألا قرفلا عم لدجلا ملع لوألا لصفلا ىف فنصملا مامإلا ركذ(؟)

 ىن مث «ةثالثلا ريكذتلا هولعب أدبف « ةسمخلا هولعلا ةيقب ىناثلا لصفلا ىفو

 سوفنلا نأ :انه هب دارملاو : اًضيأ ةمصاخملاو ةرظانملا ولع: لّدجلا ملعل لاقي( ) ٤
 هلاق ؟دقعلا كلت ّلَحَت فيكف « ّقحلا اهب عفادت تامهّبش اهنيب تدّلوت اذإ ةيلفّسلا
 (؛١٠۸) ةجحلا ىف فنصملا

 «ہهنابال الو ملع نم هب ِمُهَلاَم ءاَذَلَو هللا َّذَحَتا ا وْلاَق هن :ىلاعت هلوقك كلذو(0)
 | _ ؛ . س د ےل 2 01 2142 7+ ,د ا 2 ”- ر

 ج رر( 3 فهكلا )یاب الإ تولوق دإ.مههاوتا نم جرخن ةملك تربك

 هنحبس  تادبلا هلل نولعجيو# :ىلاعت هلوقك و ميرم ةروس نم ه5” مم تايآلا

 ضرغل (هناحبس) ضارتعاف :یشکرزلا لاق (۷ لحنلا)#نوُهَتشَي ام ملر س

 .هلل ِتانبلا لعج نم ىلع ةعانشلا هيفو ءميظعتلاو هيزنتلا

۳۹ 



 ""ةيباطخلا وأ ةيناهربلا ةلدألاب اهلح ركذُيو ةيهاولا مهتاهّبُش َنّيَبُي نأ: ىناغلاو

 َك . ت و ع, رو
 نديس ةلمب نيدتلا نوعديو"ءافنح مهسفنأ نومّسي نوك رشملا ناكدقو

 ,ةيميهاربإلا ةلملاب نيدت نمل“ فينحلا”لاقي امنإو؛«"مالسلا هيلع ميهاربإ

 .اهراعش مزتلاو
 ةيميهاربإلا ةلملا رئاعش
 ,ةبانجلا نم لسغلاو:تاولصلا ىف هلابقتساو ءمارحلا تيبلا حج :اهرئاعشو

 ةملسملا تاروهشملا نمض ىف لب«ةحارصلاب نآرقلا ىف ركذتال نيهاربلا نإ(1)
 7 / ص ىف هركذ مدقت امك ج ذاس بولسأب

 ؛ميرقلا نيدلا ىلإ اهلك نايدألا نع لئاملا :ليعف ةنز ىلع فينح عمج ءافنحلا(۲)
 هيلع ميهاربإ نيد ىلع ناك نم لك : حالطصالا ىفو ؛ ليملا وهو فنحلا نم
 . فينح وهف مالسلاو ةالصلا

 ناتخلاو كسانملا نم ءميهاربإ ةعيرشب نيدتهملا :نمحرلا حتف ىف مامإلا لاق

 لك برعلا تمس :هتادرفم ىف بغارلا لاقو ها ةبعكلا لابقتساو ةبانجلا لسغو

 | .ملسو هيلع هللا ىلص ميهاربإ نيد ىلع هنأ ىلع اهيبنت ءافينح نتتخا وأ جَح نم
 شيرق تعمتجا :لاق هنأ قاحسإ نبا نع (” 4 ؟:١ )ةريسلا ىف ماشه نبا رک ذ(۳)

 نوفكعيو هل نورحنيو هنومظعُي اوناك ,مهمانصأ نم منص دنع ,مهل ديع ىف اموي
 «شحج نب هللا ديبعو «ءلفوت نب ةقَرَو :مهوءايجترفن ةعبرأ مهنم صلخف ءهدنع
 ءارقداَصَت : ضعبل مهضعب لاق مث ؛ليفن نب ورمع نب ديزو «ثريوحلا نب نامشعو
 هللاو ءاوُمَلَعَت :ضعبل مهضعب لاقف !لّجأ :اولاق «ضعب ىلع مكضعب محلو
 عمسي.ال ؟هب فيطي رجح ام !ميهاربإ مهيبأ نيد اوئطمخا دقل !ئيش ىلع مكموقام

 ىلع متنأ ام !هللاو مكنإف مكسفنأل اوسمتلا !موق اي !عفني الو رضيالو ءرصييالو

 نب تلصلا وبأ لاقو ها ميهاربإ نيد :ةيفينحلا نوسمتلي «ءنادلبلا ىف اوقرفتف «ىيش

 :ميهاربإ نيد :ةيفينحلا رك ذيو«ىفقثلا ةعيبر
 :روب ميهاربإ نيد الإ هل لا دنع ةمليقلا هوي نيد لک

 “روز ”: ىوريو« كالهلا وهو راوبلا نم كلاه ىأ روب :هلوق

۳۲ 



 دجسملا ميظعتو مرحلا رهشألا ميرحتو' ' ةرطفلا لاصخرئاسو ناتتخالاو

 رخنلاو .قلحلا ىف حبذلاو .ةيعاضّرلاو ةيبسنلا تامرحملا ميرحتو «مارحلا
 .جحلا مايأ ىف اميسال ءىلاعت هللا ىلإ رحنلاو حبدلاب برقتلاو «"ةبللا ىف

 اهعئارش
 بورغ ىلإ رجفلا عولط نم موصلاو .ةالصلاو ءوضولا ناكدقو

 ةلصو .قحلا بناون ىلع ةناعإلاو «نيكاسملاو ىماتيلا ىلع ةقدصلاو«سمشلا

 اميف اعناش لامعألا هذهب حذمتلا ناكو .ةلملا لصأ ىف" ةعورشم ماحرألا

 ىف لامعألا هذه تراص ىتح .اهوكرت دق نيك رشملا روهمج نأ الإ /"'مهنيب
 قاشنتساو .كاوسلاو .ةيحّللا ءافغإو .براشلا صق ىه :ةرطفلا لاصخ(١)
 صاقتناو .ةناعلا قلحو .طبإلا فثنو .وجاربلا لسغو .رافظألا صقو «ءاملا

 ةضمصملا نوكت نأ الإ ةرشاعلا تيسنو : ىتوارلا لاق ءاجنتسالا ىنعي ءاملا

 ةشئاع نع .دمحأو.ىقهيبلاو :ىناسنلاو .ىذمرتلاو.دواد وبأو ملاسم ةهاور)

 ءافعإ لدب ناتخلا :ةياور ىفو (۳۷۹ ثيدحلا مقر ةوكشمءاهنع هللا ىصضر

 (هنع هللا ىضر رساي نب رامع نع دواد وبأ هاور) ةيحللا
 هصلاخ :ىأ ىيشلا بل نم ذوخأم كلذو ءردصلا نم ةدالقلا عضوم :ةبللا( 7١

 .هرایخو
 .ةصقانلا ناكل ربخ (ةعورشم ):هلوق(۳)

 سوجملا هلعفي ءوضولا اذهو :(578:1) ةغلابلا هللا ةجح ىف مامإلا لاق
 رذ وبأ ناكو .ةالصلا مهيف تناكو برعلا ءامكح هلعفت تناكو مهريغو دوهيلاو

 ناكو«نينس ثالغب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع مدقُي نأ لبق ىلصي هنع هللا ىضر
 ,سوجملاو دوهيلا ممأ ىف ةولصلا نم ظوفحملاو:ءىلصي ىدايألا ةدئاس نب سف

 .ها ءاعدلاو ركذلا نم لاوقأو ءدوجسلا اميسال ءةيميظعت لاعفأ :برعلا ةيقبو

 مهدنع لومعملا ناك وءةوكزلا مهيف تناكو )۲۷۸:١( هللا ةجح ىف مامإلا لاق( )٤

 ةلصو نيكاسملا ىلع ةقدصلاو لكلا لمحو ليبسلا نباو بفيصلا ىرق :اهنم

 د لامک اهن نوفرعیو ءاهب نرحب اوناک و ؛قحلا بئاون یف ةناعإلاو ماحرألا
۳۲ 



 | .اًئيش نكت مل نأك ةيلمعلا مهتايح
 لصأ ىف اتباث اضيأ بصغلاو ابرلاو انزلاو ةقرسلاو لتقلا ميرحت ناك دقو

 رومهج نكلو ؛'ةلمجلا ىف مهدنع ايقاب لاعفألا هذه راكنتسا ناكو ؛ةلملا

 "هيف ةراّمألا سفنلا نوعي ءاهن وبكتري اوناك نيك ر شمل
 ,ادبأ هللا كيِزخُيال !هّللاوف :اهنع هللا ىضر ةجيدخ تلاق ءهتداعسو ناسنالا ةضن

 لاقو ءقحلا بئاون ىلع نيعتو ءّلكلا لمحتو «فيضلا ىرفتو «ّمِجّرلا ُلِصَتَل كنإ
 رجفلا نم موصلا مهيف ناك و ءكلذ لثم هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأل َةَنْغَّدلا نبا

 . ها ةيلهاجلا ىف ءاروشاع موصت شيرق تناكو سمشلا بورغ ىلإ
 :ليقن نبورمع نب ديز لاق(١)

 ريصبلا اهفرعُي ء مايألا ىفو تابجعم ىلايللا ىفو ٌتِبجَع
 روجفلا مهتأش ناك ءاٌريثك الاجر ىنفأ دق هللا نأب
 امهروهظو «مهيف نينقرف ُدوجو هانلقام ىفائُيالو :ةغلابلاهّللا ةجح ىف مامإلا لاق( ۲)

 :امهعويشو
 : ةقدانرلاو َقاَّسفلا :امهدحأ

 مهموفن ةبلغل «ةلملا فالخب ةّيِعبَسلا وأ ةيميهبلا لامعألا نولمعي قاسفلاف
 .قسفلاب مهسفنأ ىلع نيدهاش ةلملا مكح نع نوجرخي امنإ كئلوأف «مهنْيَدَت ةلقو

 هدصق ىذلا ماتلا قيقحتلا نوعيطتسيال ءرتبألا مهفلا ىلع نولبجي ةقدانزلاو

 ىلع «ندودرتی مهبیر ىف مهف ءربخأ اميف هنوملسيالو ,هنودّلقيالو ءةلملا بحاص

 نيعلاخ «نيدلا نم نيجراخ مهنوريو ءمهيلع نوركني سانلاو ءمهألم نم فوخ
 لاحلا حبُقو راكنإلا نم انركذام ىلع رمألا ناك اذإو ؛مهقانعأ نع ةلملا ةقبر

 ؛رضيال مهجورخف
 ملو ءاسأر نيدلا ىلإ مهسوؤر اوعفري مل نيذلا نولفاغلا نولهاجلا :ةيناثلاو

 نم مهدهع ٍدْعُبل هالاوامو «شيرق ىف ئيش ٌرثكأ ءالؤه ناكوءالصأ ُةَمفِل اوتفتلي
 باب یف ۲۷۴:۱ ری ریِذَن ْنِم مُهنَأ ام اًموُق َرِدتِلإ»:ىلاعتو كرابت هلوق وهو « ءايبنألا
 (ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هحلصأف ةيلهاجلا لهأ لاح هيلع ناكام نايب
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 :اهدئاقع

 ضرألا قلاخ وه هنأو :ىلاعتو هناحبس عناصلا تابثإ ةديقع تناك دقو

 لسرلا لاسرإ ىلعرداق هنأو « ماظعلا ثداوحلا رّبدم هنأو «ىلعلا تاوامسلاو
 نأو ءاهعوقو لبق ةميظعلا ثداوحلل رّدقم هنأو ءنولمعي امب دابعلا ٍءازجو
 باث ناك كلذ لك ءويظعتلا قوقحتسي مهنأو «نوبّرقملا هدابع ةكئالملا

 اوعقو دق نيكرشملا روهمج نكلو ؛ ''مهراعشأ كلذ ىلع لديو ءمهدنع
 .اهكاردإب مهتفلأ مدعو ءاهداعبتسال تادقتعملا هذه ")هاجت ةريثك تاهبش ىف

 نيك رشملا لالض
 :ةرخآلا دوحجو « فيرحتلاو ءهيبشتلاو «كرشلا :مهلالض نم ناكو

 ملاظملاو ةحيبقلا لامعألا ع ويشو « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةلاسر داعبتساو

 .تادابعلا ساردناو ءةلطابلا" ديلاقتلا عادتباو ءمهنيب اميف

 كرشلا نايب
 ىلاعت هب ةصتخملا تافصلا نم ًائيش ىلاعت هّللا ريغل تبي نأ :كرشلاو

 ملعلا وأ وكيف نك ب هنعربعي ىذلا  ةدارإلاب ملاعلا ىف فرصتلاك
 كلذ وحنو ماهلإلاو مانملاو لقعلا ليلدو ساوحلاب بستكملا ريغ_ ىتاذلا

 هيلع رّدقي ىتح هيلع طخسلاو صخش ىلع نغّللاوأ,ضيرملا ءافشل ٍداجيإلاوأ
 :“ليفلا ” نأش ىف ىفقنلا ةعيبر ىبأ نب تلصلاوبأ لاق(١)

 روفكلاالا نهيف ىراميال تابقاث ابر ټایآ نإ
 رودقم هباسح «نیبتسم لكف راهنلاو ليللا قلخ

 روشنم اهعاعش ‹ءهاهمب ميحر بر راهنلا ولجَي مث

 سمشلا :ةاهملا

 روقعم هناک وبحب لظ ىتح سمغملاب ليفلا سبح

 .ةكم نم خسرف ىثلث ىلع فئاطلا قيرطب عضوم مسا :سمغملا

 ءاقلت ىأ كهاجت تدعق :لاقيو ءهدصقت ىذلا هجولا :(ءاتلا ةأعمرهاجتلا(۲)

 (هاجو :هلصأو )كهجو

 .ديلقت :اهدرفم ءٌفلسلا ٌفلخلا اهيف دّلقي ىتلا ةثراوتملا موسرلاو تاداعلا :ديلاقتلا(۳)

۳0٥ 



 ىنح صخشل ةمحرلا وأ طخسلا كلذ ببسب ىقشي وأ ٠ ضرُمي وا « قرزلا

 '"'ةمحرلا هده ببسب دعليو هدب ْحصيو ؛قرزلا هل طي
 رهاوجلا قلخ قلخخ ىف ادحا نوك رشي نوك رشملا ءالؤه نكي ملو

 2 لا هللا مربأ اذإ "'ةعنامملا ةردق دحأل نوتبشيالو < ,ماظعلا رومألا

 اميظع اناطلس نأ نونظيو .دابعلا ضعبب ةصاخ رومأ ىف مهكارشإ ناك امنإو

 مهلعجيو .هتكلمم ىحاون ىلإ نيصوصخملا هديبع لسري امك نيطالسلا نم
 رمأ ىف رک مكح هنع ردصي نأ ىلإ ,ةيئزج رومأ ىف نيفرصتم نيراتخم

 3 ةيعرلا لكي لب .هسفنب ةيئرجلا مهرومأو ةيعرلا نوئشب موقيالو «صاخ

 مهب نولسوتيو .مهنومدخي نيذلا قح ىف مهتعافش لبقيو «ماكحلاو ةالولا
 لعجوا ةيهولألا ةعلخ هدابع ضعب ىلع'*”قالطإلا ىلع كلملا علخ دق كلذك

 دابعلا كنلوأ ىلإ فلزتلا ن وريف .نيرخآلا هدابع ىف ارثؤم مهاضرو مهطخس

 لبقتو ٠ قلطملا كلملا ةرضح ىف لوبقلا نسح مهلرسيتيل اًبجاو نيبرقملا

 '”'رومألا ىراجم ىف مهب نيبرقتملل مهتعافش
 .مهل حبذيو ٠ مهلدجسي نأ :رومألا هذه ىلإ ارظن نوزوجي اوناكو

 اروص اوتحنو .ةمهملا رومألا ىف ةقلطملا مهتردقب ناعتسيو ءمهب فلخيو

 « ىتاذلا ملعلاو .نوكلا ىف فرصتلا نم ةروكذملا ٍتافصلا نأ : لصاحلاو )١(
 تبثأ نمف .ىلاعت هللاب ةصيخم اهلك ةمحرلاو طخسلاو نعللاو ءءافشلا داجيإو

 .كرشأ دقف ىلاعت هريغل اهنم انيش

 .ةيداملا تانوكملا :دارملاو .ضرعلا هلباقيو ؛هسفنب ماقاموهو ءرهوجلا عمج (؟)
 . ةعزانملا :ةعنامملا ()

 .هنم صانمال عطاق :ىأ مربم ءاضق :لاقي همكحأ :رمألا مربأ (4)
 هل قلطأ نم ؛ءاشي ام لعفي ءفرصتلا ىف لماكلا ىأ قالطإلا ىلع :هلوق (5)

 .هحابأ : فرصتلا

 .هبرق : ئيشلا فلّرو «هنم اند :افْلَز هيلإ (ن رفلّزو برقتلا : فلزتلا ()

 عمج ىراجملاو ؛ماظعلارومألا نودامو«ةماعلا رومألا ىه:رومألا ىراجم(۷)

 . سمشلا ىرجم :ًالثم ءامومع َرَمَملا ىأ ىرجملا

 مم



 ىتح ؛حاورألا كلت ىلإ هجوتلل ةلبق اهولعجو رفصلاو رجحلا نم مهروصك

 ميظعلا داسفلا“'7قَّرطَتف ؛اهتاوذب ٌةدوبعم َروصلا كلت اًئيشف ائيش لاهجلا دقتعا
 . تادقتعملا ىلإ

 :هيبشتلا نايب

 اوناكف ءىلاعتو كرابت هلل ةيرشبلا تافصلا تابثإ نع ةرابع :هيبشتلاو
 مل نإو ءهدابع ةعافش لبقي ىلاعت هنإو «"” هللا تائب ةكئالملا نإ :نولوقي

 مل املو ؛رابكلا ءارمألا عم كلذ لغم انايحأ كولملا لعفي امك "اهب ضري

 اهوساق «ةيهولألا نأشب قيلي امك ,هرصبو هعمسو ىلاعت هملع كاردإ اوعيطتسي

 ىلإ زيحتلا اوبسنوءميسجعتلا ةديقع ىف اوعقوف ءمهرصبو مهعمسو مهملع ىلع
 .هنأش ىلاعت هللا

 .اقيرط هيلإ ىغتبا :هيلإ قرطت )١(

 فرخزلا ةروس) # اَناَنِإ ٍنِمْحَرلا ُداَبِع مه َنيِذْلا ةكالَملا اوُلَعَجَو: ىلاعت هللا لاق (؟)

 10٠) تفضصلا ر( ؟دودهش مُهَو انا كنم افلح مآ ل ىلاعت لاقو (۹

 نم مهو ىضترا نمل الإ نوعفشَي َالَو :مهتديقع ىلع ادر ىلاعت هللا لاق )

 (۲۸ ءايبنألا رت وقفشم هتیشخ

 قيلي ىذلا هرصبو هعمسو ىلاعت هملع ةقيقح مهف ىلإ اودتهي مل امل :ىأ(5)

 لوقلا ىف اوعقوف مهراصبأو مهعمسو مهملع ىلع اهوساق  ةيهولألا بانجب
 | .زيحتلاو ميسجتلاب

 داعبأوذ دوجو وه ىأ ءانماسجأك مسج هل ىلاعت هللا نأ ةديقع ميسجتلا نأ ملعا مث

 .قمعو ضرعو لوط هلام لك :“ مّسجملا ”هنمو ءقمعلاو ضرعلاو لوطلا نم ةثالث
 دعب ىف مسج ُدْعُب ذهني ثيحب ناكم ىف نكمتم ىلاعت هّللا نأ ةديقع : زيحتلاو

 . ناكملا :زيحلاو زيحلاو ؛رخآ مسج

 :ةيتآلا صوصنلا أرقت نأ كيلعف لاحلا ةقيقح ىلجتست نأ تئش نإ مث
 قولخملا ىف دقتعي وأءقولخملا ٌتافص بجاولا ىف دقتعُي نأ :نائيش أطخلا مظْعَم"

 ےس «دهاشلا ىلع بئاغلا سايق :هأشنهو «هيبشتلا وه لوألاف , بجاولا تافص

۳۷ 



 هنأ نظيف «نيقولخخملا نم ةقراخلا راثآلا ةيؤو :هأشنمو «كارشإلا وه ىناثلاو مسي
 باب ىف ٠۷:١ ةغلابلا هللا ةجح ) مهل ةيتاذ اهنأو قلخلا ىنعمب ؛ مهيلإ ةفاضم

 (ةرطفلا روهظ نع ةعناملا بجحلا
 :بتارم عبرأ ديحوتلل نأ ملعاو

 .ابجاو هريغ نوكيالف «ىلاعت هيف دوجولا بوجو رصح:اهب دحأ
 ._.ىلاعت هيف رهاوجلا رئاسو ضرألاو تاومسلاو شرعلا قلخرصح" :ةيناثلاو

 وكر شم امهيف فلاخي ملو ءامهنع ةيهلإلا بتكلا ثحبت مل ناتبترملا ناتاهو

 تامّدقملا نم امهنأ ىلع صان ميظعلا نآرقلا لب ءىراصنلا الو دوهيلا الو ءبرعلا

 . مهدنع ةملسملا

 .ىلاعت هيفامهنيب امو ضرألاو تاومسلا ريبدت رصخ :ةثلاثلاو

 طبرل ناتمزالتم «ناتكباشتم امهو ةدابعلا هريغ قحتسيال هنأ :ةعبارلاو

 :قرف ثالث مهمظعم سانلا نم فئاوط امهيف فلتخا دقو امهنيب ىعيبط

 ايندلا ىف عفنت اهتدابع نأو ءةدابعلا قحتست موجنلا نأ ىلإ اوبهذ :نوماجنلا

 ةيمويلا ثداوحلا ىف اميظع ًارثأ اهل نأافّقَحَت دق :اولاق «قح اهيلإ تاجاحلا ٌمفرو
 ىلع اهثعبت ءةلقاع ةدرجم اسوفن اهل نأو ءهمدقسو هتحصو «هتواقشو ءرملا ةداعسو

 .اهوُدبَعو اهئامسأ ىلع لكايه اونَبق ؛اهدابُغ نع لفغت الو «ةكرحلا
 ؛مّرَجو مّربَأ اميفو « ماظعلا رومألا ريبدت ىف نيلمسملا اوُقَقاَو:نوكرشملاو

 نم نيحلاصلا نأ ىلإ اوبهذو ؛رومألا رئاس ىف مهوقفاوي ملو ةَرّيِخ هريغل كرتي ملو
 قلخ رئاس نم ةدابعلا اوقحتساف «ٌةيهولألا هّللا مهاطعأف «هيلإ اوبرقتو هّللا اودبع مهلبق

 «كلملا ةعلخ هيطعيف ءهتمدخ نسحيف ءهدبع همدخي كولملا كِلَم نأ امك هللا

 :اولاقو ؛دلبلا كلذ لهأ نم ةعاطلاو عمسلا قجتسيف هدالب نم ٍدلب ريبدت هيلإ ضوفيوأ

 هتدابع ديفت الف ىلاعتلا ةياغ ىف قحلا لب ٠ ,مهتدابعب ٌةمومضم الإ هللا ةدابع لبقتال

 نوعمسي ءالؤه 0 ءىفلز هللا ىلإ اوبرقيل ءالؤه ةدابع نم دبال لب «هنم ابر

 مه ءامسأ یلعاوتَحَتَف «مهنورصنیو ءمهرومأ َنورّبَدُيو ,مهدابعل نوعفشيو«نورصبيو
 اونِطفَي ملفءٌفْلَخ مهدعب نم فلخف ,ءالؤه ىلإ مههجوت دنع ُهَلِبِق اهولعجو اراجحأ

 ب اهناّيغأب تادوبعم اهونظف ءهتروص ىلع ىه نم نيبو ءمانصألا نيب قرفلل

۳۸ 



 فيرحتلا نايب
 اوناك مالسلا هيلع ليعامسإ انديس دالوأ نأ :هتصق نإف فيرحتلا امأو

 ءاج ىتحءمالسلاو ةالصلا هيلع َميهاربإ انديس :ميركلا مهدج ةعيرش ىلع

 اهتدابع مهل عرشو ءمانصألا مهل عضوف_ هللا هنعل_( ىح نب ورمعرصع

 ٌةصاخ هل كْلملاو مكحلا نأ ىلع هيبنتلاب :ةرات «مهيلع ىلاعت هللا در كلذلو ےک
 مُهَل مأ اهب َنْوْسِطُنَي دي مهل مَأ ؟اًهب َنْوْشَمَي لُجرأ مهل ]م تادامج اهنآ نایب :ٌةراتو
 46٥) فارعألا )(1؟امهب َنوُعَمسَي ُناَذآ مُهَل مأ !؟اًهب َنوَرِصِبُي نيغأ

 ولع ءهللا نمابرُق  مالسلا هيلع حيسملل نأ ىلإ اوبهذ :ىراصنلاو

 « دعم بدأ ءوس اذه نأل ‹۵ ريغب یوسف ءاًدبع یمسي نأ ىغبنيالف ءقلخلا ىلع

 هِتَيِمْسَت ىلإ ةيص ةيصوصخلا كلت نع ريبعتلا دنع مهّضعب َلاَم مث ؛هّللا نم هبرقل لامهإو

 «ديبعلا قوف وهو ينبع ىلع هيبريو ءنبالا محري بألا نأ ىلإ ارظن “ هللا نبا
 راصو «هيف لح بجاولا نأ ىلإ اًرظن ءهللاب هِتيِْسَت ىلإ مهضعبوءهب ئلوأ مسالا اذهف

 ءريطلا قلخو تاومألا ءايحإ لثم , هِرَّشَبْلا نم دّهعت مل ٌراثآ هنم هنم ردصي اذهلو «هلخاد

 هجول اونطفَي مل فخ مهدعب نم فلخف < هللا ةدابع ىه هتدابعو هللا مالك هُمالكف

 «هوجولا عيمج نم بجاولا هنأ نومعزيو ةيقيقح ةونبلا نولعجي اوداكو < ءةيمسللا

 تاومسلا عيدب هنأب :ٌةراتو ءهل ةبحاصال هنأب ةرات مهيلع ىلاعت هللا در كلذلو
 .نوكيف نك هل لوقي نأ اًئيش دارأ اذإ هرمأ امنإ «ضرألاو

 ىلع ىفختال «ةريثك تافارخو ءةضيرَع ىواعد مهل ثالثلا قرفلا هذهو

 ادر مهتهبش نيرفاكلا ىلع درو ءميظعلا نآرقلا ثحب نيتبترملا نيتاه نعو تملا
 نم سماخلا ثحبملا نم ديحوتلا باب ىف .٠ -هو ١: ةغلابلا هّللا ةجح ) .اًعبْسُم

 (لوألا مسقلا
 نم لوأ :ناطحق نم «ءىدزألا ايقيزم رماع نب ورمع نب ةثراح نب ّىَحَل نب ورمع(1١)
 هبسن ىفو «ةمامث وبأ هتينك «ناثوألا ةدابع ىلإ برعلا اعدوءليعامسإ َنيد رّيَغ

 وبأ هب درفنا ثيدحل ءناندع نم ىرضم هنأب مزجي نم ءاملعلا ىفو ءديدش فالخ

 مهمظعمو ؛مهضعب دنع اهسيئرو «نيباسنلا نم ريثك دنع “ةعازخ ” دج وهوءةريره

 (بب هيِمَسِي نم مهيفو ءهدج ىلإ بسن هنإ نولوقيو ىحل نب رماع نب ورمع هيمسي
۳۹ 



 مر مالزألاب ماسقتسالاوءىٍماَحْلاو بئاوسلاورئاحبلا ٌريرحت مهل عرتخاو

 .ةعيبرل ابقل ايحَل لعجيو “ةعيبر نب ورمع” کپ

 ,ةكمب مارحلا تيبلا ةباجج ىلوت دق ناك هنأ:هربخ ىف ليق ام ةصالخو

 زيموي اهبو ءاقلبلاب ءندرألا ىداو ىف “بام” ضرأ لخدو «ماشلا دالب رازو

 ةديقعوأ ةداع ةكم ىف ترشتنا دق تناكو ءمانصألا نودبعي اهلهأ دجوف “قلامعلا”
 لقتناو «هب نميتي مرحلا ةراجح نم ارجح هعم لمح اهنم رفسلا دارأ اذإ مهدحأ نأب
 يأ نوراتخي اوناك مث ءهل فاوطلاو ءرجحلا كلذ سيدقت ىلإ كلذ نم مهضعب
 يجعأو «ةبعكلا لوح نوفوطي امك هلوح نوفوطيف ءناكم ىأ نم مهبجُعُي رجح
 هل اولاق ؟اهنودبعت مكارأ ىتلا مانصألا هذه ام :مهل لاقف “بآم ” مانصأب ورمع
 دلفأ : مهل لاقف ءان صنف اهرصنتستو ءانرطمتف اهرطمتسنف اهدبعن مانصأ هذه

 ل لاقي امنص هوطغأف ؟هنودبعيف برعلا ضرأ ىلإ هب ريسأف امنص اهنم ىننوطعت
 نأ ْنظيو «هب ءافشتسالاو «هتدابعو ء«هميظعت ىلإ سانلا اعدو ءةكمب هبصنف “لبه”
 .داليملا نم ثلاثلا نرقلا لئاوأ ىف ناك

 ةياهنلاو ةيادبلاو ۰۸۲ ١: ماشه نبال ةريسلاو ه6 ىلك رزلل مالعألا نم )

 كيبلب ىبل نم لوأ ىحل نب ورمع نأ ”:هيفو ٠۸۷-۱۸۹ :۲ ریثک نبا ءادفلا ىبأل
 لئابق مجعمو كلم امو هكلمت «كل وه اكيرش الإ ءكل كيرشال كيبل كيبل مهلا
 ظفاحلل ىرابلا حتفو «۲۳۸ص ةلاخك اضر رمعل ةثيدحلاو ةميدقلا برعلا
 هلا ىلص هللا لوسر نأ هنع هّللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح هيفو 548 :* ىنالقسعلا

 ىلع لدي اذهو )“ةعازخ وبأ فّدنخ نب َةَعَمَق نب ىحل نب ورمع ”:لاق ملسو هيلع
 (رضم نب سايلإ ةأرما مسا اًفدنخ نأل كلذو ءرضم نم ةعازخ نأ
 :مالزألاب ماسقتسالاو ىماحلاو ءبئاوسلاو ءرئاحبلا َبييست مهل َّنَس :ىأ(١)

 عطقيالو ءاهرهظ بكر يالف ءاهنذأ قشت ةقانلا ىهو ءٍةَريِجَب عمج رئاحبلاف
 ىهو ؛مهتهلال كرتتو لمهتو ءهب قدصتي وأ ءفيض الإ اهنبل برشي الو ءاهربو
 .ةبئاسلا تنب

 نهنيب سيل «ثانإ رشَع نيب تعبات اذإ ةقانلا :ىهو «ةبئاسلا عمج بئاوسلاو

 ج الإءاهنبل برشي ملو ءاهربو عطقي ملو ءاهرهظ بکر ی ملف «تبیس «رکذ

٤٠ 



 هيلع هّللا ىلص ىبنلا ةئعب لبق'"”ثداحلا اذه ناكدقو('”.سوقطلا هذه لاثمأو
 «مهئابآ راثآب "”بابلا اذه ىف نوكسمتي اوناكو« ٍةنس ٍةئام ثالث ٍةبارقب ملسو

 .ةعطاقلا ججحلا نم اهنوريو
 ةرخالا دوحج

 نايبلا كلذ نكي مل نكلو؛رشنلاو رشحلا نوفلاسلا ءايبنألا نيب دقو
 نأ لجرلا رذنُي ىتلا ىه :ماشه نبا هذميلت لاقو ءقاحسإ نبا هلاق اذك فيض تب

 .هبلطي اًرمأ باصأ نإ وأ هضرم نم ئرب نإ اهّيَسُي
 ىمح ءركذ نهنيب سيل «تاعباتتم ثانإ رشع هل جتن اذإ لحفلا : ىماحلاو

 هنم عفتنيال ءاهيف برضي هلبإ ىف ىلخو «هربو ٌرَجِي ملو «هرهظ بكري ملف ءهرهظ
 .كلذ ريغب

 عمج مالزألاو ءمسقي مل امم هل مسق ام ةفرعم صخشلا بلط :ماسقتسالاو

 .حدقلا وهو ملز
 لك هلوازيام :ماعلاف «صاخو ماع :نامسق ماسقتسالا نأ: رمألا ةصالخ و

 ر رخألا ىلعو (ىبر ىنرمأ ) اهدحأ ىلع بوتكم حادق ةئالث ىلإ دمعي نأب «دحاو
 مسقتسملا ليجيو ءةطيرخ ىف اهعضيف «ىيش هيلع سيل ءلفُع ثلاثلاو ( ىبر ىناهن
 هتجاح ىف مسقتسملا ىضم رمآلا حدقلا ج رخ نإف ءادحاو اهنم ج رخي مث ءاهيف هدي

 .حادقلا ةلاجإ داعأ لفغلا ج رخ نإو «هتجاح ىف ىضملا نع لدع ىهانلا ج رخ نإو

 نداس ىدل نوكيو ءةراشتسالا ضحمال ءمكحلا هنم داريام وهو : صاخلاو

 :قاحسإ نبا لاق ءكلذ ريغ وأ ةيدلا لَقَع هيلع نم ةفرعم اودارأ اذإ امك ءمئصلا
 امف «مهيلع لكشأ امم هيف نومكاحتي ام اهيف بوتكم مالزأ ةعبس لبه دنع ناك

 نايدأ باتكب هيلعف ةدايزلا ديري نمو .هنع اولدعي ملو ءهيلإ اوعجر اهنم مهل جرخ
 نآرقلا مجعمو «ىبلكلل ماصألاو «ةبيتق نبال حادقلاو رسيملاو ءمراجلل برعلا
 . ىرصملا فؤرلا دبعل

 .ةينيدلا ميسارملا ىهو :سقلا عمج سوقطلا(١)

 .ىحل نب ورمع ةعقو ىنعي (۲)
 .مانصألا ةدابع زاوج ىف ىنعي (۳)

 ١



 نيك رشملا روهمج ناك كلذلو «ميظعلا نآ رقلا هنُمضت ام لئم طسبو حرشب

 ' 'هعوقو نودعبتسي اوناك و« هيلع عالطالا ىليزق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةلاسر داعبتسا

 اندرسو ميهاربإ انديس ةوبنب نيفرتعم اوناك نإو '"' ةعامجلا ءالؤهو
 نكلو ”اضيأ مالسلا هيلع ىسوم انديس ةوبنب لب:هالسلا امهيلع ليعامسإ

 ل'!لماكلا ءايبنألا لامجل باجح ىه ىتلا ب ةيرشبلا ٌتافصلا تناك

 ىضتفم وه ىذلا هللا ريبدت ةقيقح ارفرعي مل امل كلذك و ؛ "شيوشت وهْسّوْشت
 لثم نوكي نأ ىغبني لوسرلا نأ مهداقتعال را اوا اودعبتسا «ءايبنألا ةثعب

 نولوقيف «ةعومسم ريغ «ةيهاو ٍتاهبش كلذ لجال نودروي اوناكف /”":لسرملا

 :نولئسي انايحأو(۷۸ سي ةروسر ميهر يهو هاَظعلا ب نم ا: نون وقي ةراتف( ١ر

 :نوعّدي ةنوأو ١( تفصلا ةر روسز# نون وعسل انإ ء  اًماَطِعو اًباَرَت انك واسم اذا َءذ

 ىه ر ) 7 وس ر نیت وعبمب نحن 3٤ 2 ی وز ام اَوَلاَقَوْإ#َب ١١( هاعنألا ةروس را حن اهو ءاَبنذلا انتاَيَحَألا هنا

 .(؟ ؛ ةيئاحلا هر روسر# ٌرِهُذلا الا انكلفُي امو ءاّيحَنَو توم هايد الا ١ انتاحألا

 .مهئابا ريغ نم مالسلا هيلع هن وک عم( ٣ر .نيكا رشملا ىنعي(")

 8 رو ,

 الف «مهبجحت و ‹ءىقيقحلا مهلامج نيبو ءايبنألا نيب تافصلا كلت ؛ لوحت ىأ(4)

 .مهلهجل لماكلا ل امجلا كلذ نوكردي

 .ابرطضم ةرْيَص :رمألا سوش(هرز

 ملو «لسرملاو لوسرلا نيب ةلئامملا اوفلأ مهنأ امل كلذ نودعبتسي اوناك ىأ( ١ر
 .ءايبنألا ٌةثعب ىِضَتقم وه ىذلا لجوزع هللا ريبدت ةَقيقح اوف رعي

 ؛مهيلإ لّسرملا سنج نم لسّرلا نوكت نأ تضتقا ةيميلإلا ةمكحلا نأ ملعاو

 نم للخلاو داسفلا عقاومبرصبأو ءهسنج ءانبأ لاوحأب فرعأ صخشلا نإف

 : ”)ةريسفت ىف ريثك نبا لاق ءوهحالصإ ىلع ٌردقأ وه نوكيف «مهلامعأو مهدئاقع

 مهسدج نم لوسرلا مهيلإ ثعبي هنأ :هدابعب هتمحرو هفطل ىلع اًهبنم ىلاعت لاق (4

 (ے ىلإ ثعب ولو «هتملاكمو هتبطاخم نم مهنكمتل ءهنم اومهفيو ءهنع اوهقفيل
٤۲ 



 هللا لسري مل اذ املو '”؟بارشلاو ماعطلا ىلإ اجاتحم ىبنلا نوكي فيك :ًالوو

 لك ىلإ ىحويال اذاملو ”؟الوسر اكلم
 اذه ىلعو (۳) ۴ة لح ىلع دحأ

 («ر بولسألا

 نيك رشملا جذومت

 :مهلامعأو مهدئاقعو نيكر شملا لاح'”ريوصت ىف ٍدتهم ريغ تنك نإو
 فارطأب مهنم نو:طقي نيذلااميسال ءانرصع لهأنم'””نيفرتحملا لاح ىلإ رظناف
 ءايلوألا ةيالوب نوفرتعي مهنأ عمف ؟“ ةيالولا” نع مهتاروصت ىهام'"”مالسإلا راد

 اذهلو ب هنع لحال او هتهجاوم وعاطتسا امل ةكتالملا نم الوسر رم شبلا حب
 ےک 7 مج 3
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 كعب اًرشب مهنأ ی لا رم هيلع نَا

 .ىهتنا ةمحرو افطل مكنم ًالّسَر مكيف

 ىف ىِشِمُيَو ماَعَطلا لكي ِلوُسَرلا اًدِهِلاَم اوُلاَقَوؤ :مهلوق 1 لات
 (۷ ناق رفلا ةروسر قاوسألا

 لوَق اًيكا> ىلاعت هللا لاق «ةدنع نم اكلم ثعبل ايبن ثعبي نأ هللا دارأ ول :یآ (۲)

 َنِئاَبآ ىف رشبلا ةثعبب ىأ اذهب اَنْعِمَس اَم ةكِئلَم َلّرنأل ُهللا ءاَش ولو :حون موق
 (؟ 4 نونمؤملا ةروسر «َنيِلَوألا

 َلزنأ الول : :ان َءاَقِل توج ريال | نيِذْلا َلاَقَو #:مهتنعت نع اًربخم ىلاعت هّللا ل رقي( ۳)

 ربخأ امك ءايبنالا ىلع لزنتامك ةلاسرلاب ىأ (؟١ ناقرفلا ةروسرّةكِئلَمْلا اَنيَلَع

 هللا ُلَسُر ىتوأ ام لثِم ىتون ىتح َنِمَون ل :اولاَق >:ىرخألا ةيآلا ىف مهنع هللا
 (١؟ ؛ ماعنألا ةروس)

 . ليئارسإ ىبب ةروس نم 4-5. تايآلا أرقا(؛)
 .انيب ًافشك هلاح فشكي ًافصو هفصو :رمألارّوص (©)
 .فرتخم وهف ةفرج ذختا :فرتحا(5)

 .نيدلا نم نيلهاج نونوكي اهئاجرأو مالسإلاراد ىحاونب نونكسي مهنأ امل ىأ(0)
 ناذألا لئاضفو :مامإلا لاق ءتعاشو مالسإلا رئاعش ترهظ ثيح :مالسالارادو

 40/5:١( هللا ةجح ).مالسإلا راد زادلا ريصت هبو :مالسإلا رئاعش نم هنأ ىلإ عجرت

۳ 



 نوبهذيو «تاليحتسملا ليبق نمرصعلا اذه ىف ءايلوألا دوجو نوريءنيمدقتملا
 لإ '"”قرطت فيك و؛(''كرشلا نم اعاونأ نوبكتريو ءتابتعلاو روبقلا ىلإ

 ناك نم ننس ٌنعبتتل” :حيحصلا ثيدحلا قبط ىرنو؟فيرحتلاو هيبشتلا
 اهنوبكتري انرصع لهأ نم ةفئاطوالإ ايالبلا نم ةيلب نمام هنأ :“هکلبق

 نربكتريو«تاومألا ىلإ نوبهذي لب «ءايحألا ءايلوألا نم نوديفتسيال مه ىأ )١(
 .تافارخلاو عدبلا كانه

 ىف ضارمألا مظعأ نمو (67 :؟)ةيهلإلا تاميهفتلا ىف فنصملا مامإلا لاق

 ةَرفكِب نودتقي ةّلهَجلاو ؛اتاومأ مهروبقل وأ ءءايحأ مهخويش مهتدابع :اذه اننامز

 .مهلاعف ىف مهمانصأ ةدابع ىف دنهلا

 هيف نأب املاع هتجاح دحأ نم بلطي نأ : :هّدحف :ةناعتسا هللاب ت كارشالا امأو

 ةتامإلاو ءايحإلاو ‹ضرملا ىف ءافشلاك «ةذفانلا ةدارإلا فرص نم ءاهحاجنا ةردق

 .ىلاعت هّللا ءامسأ هنمضتي اممءاهريغو «دلولا قلخو < قزرلاو

 لعف نأب املاع «هناحبس هللا ريغ ركذي نأ :هدحف:ءاعد هّللاب كارشإلاو

 .اوحبصأ اذإ مهخويش نوركذي امك هللا ىلإ هبّرق وأ ,هداعم ىف هل عفان كلذ

 نإ ثيحب ءدحأل اناويح َبِّيَسُي و حبذي نأ :هدحف ءاحبُذ هّللاب د كارشإلاو

 .هردص ىف ىتلا ةجاحلا فشكت مل ناويحلا اذه حبذي مل

 همسا فرشب ابوجو دجي نأ هدحف «ناميألاو روذنلا ىف هللاب كارشإلاو

 (خلأ ابوجو رذني نأ :حيحصلا لعلو). ىهتنا هتاذ لاتو

 )١: ةغلابلا هللا ةجح ىف اطوسبم كرشلا ماسقأ ىلع فنصملا مامإلا ملكت دقو

 لوألا مسقلا نم سماخخلا ثحبملا نم هعجارف كرشلا ماسقأ باب ىف 18-6

 كارشإ نم ىهدأو ظلغأ نيملسملا ىف تّبَد ىتلا كرشلا عاونأ نأ ملعاو
 مهخياشم نوعدي كئلوأو «دئادشلا ىف ىلاعت هلل نوصلخي ءالؤه نأل ءنيكرشملا

 .ناعتسملا هّللاو .ءاخرلاو ةَّدشلا ىف
 .هاتأ ىتح ٌراَس :هيلإ قرطت(1؟)

 ىضمو هفلخ ىشمو هعبت :عمس باب نم نبكرتلو نكلستل :ىأ نعبتتل :هلوق(۳)
 ك ةدش نع ةيانك ٌثيدحلاو ءقيرط :نيسلا حتفب ننس :هلوقو هيلإ داقناو هعم

٤ 



 .كلذ نم ىلاعتو هناحبس هللا انافاع ءاهلثم نودقتعيو

  ملسو هيلع هّللا ىلص ءايبنألا ديس ثعب ىلاعت هللا نإف "':ةلمجلابو
 یف" مهمصاخو ءةيفينحلا ةلملا ةماقاي هرمأو «برعلا ىف هتمحرو هلضفب

 ةّلملا اياقب نم ىه ىتلا مهتاملسمب ةمصاخملا ىف لدتساو« ميظعلا نآرقلا

 .مازلإلا ققحتيل ءةيفينحلا
 :كارشإلا ٌدرف

 5 مهئابآ ديلقتب مهكسمت ضقنو «نومعزي ام ىلع ليلدلاب مهتبلاطمب:الوأ
 ؛ىلاعتو كرابت بولا نيبو دابعلا ءالؤه نيب ىواستلا مدع تابثإب :ايناثو

 .دابعلا ءالؤه فالخب«ميظعتلا ةياغ ىصقأ قاقحتساب ىلاعت هصاصتخا نايبو
 ناخيشلا هاور ثيدحلاو ءرفكلاال ءىصاعملاو تافلاخملا ىف مهل ةقفاوملا حن

 مامتو «2ةدايزب مكاحلاو هنع هللا ىضر سابع نبا نع ىقهيبلاو دمحأو
 :متلخدل ٌبضرحج لخد مهدحأ نأ ول ىتح «عارذب اعارذو ءربشب اًربش”:ثيدحلا

 ربخ ثيدحلاو “هومتلعفل قيرطلاب هتأرما عماج مهدحأ نأ ول ىتحو” :مكاحلا دازو

 لاق :لاق هنع هّللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ نع ناخيشلا ىورو .ىهنلا ىنعمب

 اعارذو ءربشب اربش «مكلبق نم ننس نعبتتل :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ؟ىراصنلاو ُدوهيلا !هللا لوسراي :لبق «مهومتعبت بضرحج اولخد ول ىتح «عارذب
 وهو هلا دبع نب ريثك هيفو ىناربطلا هاور لعنلاب لعنلاوذح ثيدحو“ ؟نمف ”:لاق
 (؟7:17) دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا هلاق ءفيعض

 .هعمج :ىبشلا لَمَج نم ؛لوقلا ةكلذف ىأ(١)
 ل ا .مهعزانو مهلداج ىأ (؟)
 مو ان ءابا الو انك رشأ ام هللا ءاَش ول :اوكرشأ َنيِذْلا ُلْوُقَيَسإظ :ىلاعت هللا لاق(
 نب مك دنع لش لق ؛انَسأَب اوقاَذ ىتح مِهَِْق ْنِم َنْيَِلا بدك لانك ؛ئنَش ْنِماَنُمَرَح
 ماعنالا ةروس)#نوضرخَت الإ متا إو نَطلا الإ نوع نإ هان هْوُجِرْحُتف ِملَع
 ا .فرخزلا ةروس نم 1١8-76 تايآلا 1 0۸

 2 متيارأ: لقوم :ىلاعت هلوقك كلذو(4) تو اذ ام ىنورأ هللا نود نم توعذتام ا تا

 ٤٥



 نر :ىلاعت لاق امك" ةلئسملا هذه ىلع ءايبنألا عامجإ نايبب : :اعلاثو

04 نو دبغاَف انآ الإ لإ آل هنأ هيلإ ! ىجْؤن الإ لْوَسَر نِم َكِلَْق ْنِم انْلَسْرأ
" 

 نرم نع ةطقاسراجحألا نأو ءهانصألا ةدابع ةعانش نايبب :اعبارو

 ٌةرلاذهو ل'"'”ةيهولألا ةبترم نولاني فيكف «ىناسنإلا لامكلا

 “اهتاوذل ةدوبعَم مانصألا نودقتعي موقل قوسم

 :هيبشتلا درو

 ."مهئابآ ديلقتب مهكسمت ضقنو ءمهاوعد ىلع ليلدلاب مهتبلاطمب :الوأ
 ."ةهادبلاب دوقفم وهو؛دلولاو دلاولا نيب سناجتلا ةرورض نايبب :ايناثو

 أ اذه ٍلبُق نم باَتكب ىنوتيإ ؟ٍتاوُمَّسلا ىف كَرِش ْمُهل مأ ٍضرألا َنِم اوُقَلَح سب
 نم 655-54 تايآلا عجارو (4 فاقحألا ةروس)4َنيِقِداَص متنك نإ ملع نم ٍةَرْأ

 .دعرلا نم ١5٠ ةيالاو لمدلا ةروس
 ,هيلع لسرلا هيلع تعمجأو «ةيهلإلا بتكلا هب تقطن هنإف ديحوتلا ىلع:ىأ(١)
 نم "5 ةيآلاو ءفرخزلا ةروس نم ٠< ةيآلا عجارو (۳۳۸:۳ دوعسلا وبأ =) مالسلا

 .لحنلا ةروس
 ٠٠. ءايبنألا ةروس (۲)
 نم نوغدت َنيِذْلا نإ ل اوعمتساَف لَم برض سانلا اهي ايلا ىلاعت هللا لاق(؟)
 ةودقنتسيال ئْيَش ُباَبذلا ُمُهَبْلْسَي ْنإَو هَل اوعمتجاولَو ءاًباَبُذ اَوُقْلْخَي نَل هللا نَوُد

 (7* جحلا ةروس )(ُبْوُلْطَمْلاَو ُبِلاَطلا َفْعَص ؛ُهنِ
 باوجلا اذه مهبل دجوتلاةلبقو بقعا ةليسو مادصألا نوي نيذلاامأو (4)
 .تْفصلا ةروس نم ٩۹-٠١۹ تايآلا عجار(8)

 نأ نكميل ئيش هسناجيال هنأل ءدلو هنع ردصي مل ىأ (ْدِلَي مل !:ىلاعت هللا لاق(5)
 لَو دلو هَل دوکي ینا )> ىلاعت هلوق هب قطن امك ءادلاوتيف ةبحاص هسدج نم هل نوكي
 ىأ («-ع صالخإلا ةروس) ذأ وحل نكي مو لْ مَ طةباَص ل نك
 (۲۹۲ :ه)دوعسلا وبأ ) اهريغو ةبحاص نم هلكاشي ملو هلثامي ملو ءدحأ هئفاكي مل
 نيتيآلاو ميرم ةروس نم ۸۸-۹۳ تايآلاو ماعنألا ةروس نم ٠١١ ةيآلا عجارو

 .ءايبنألا ةروس نم ۲۷-۹
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 امك ٠ ىلاعت هللا ىلإ مهيدل مومذمو هوركم وه ام ةبسن ةعانش نايبب :اغلاثو

 موقل فوسم درا ادهو "نونا مهلو ثتانبلا كبرلأ » : ىلاعت لاق

 نم مهرثكأ ناكو ٠"'ةّيرغشلا تامُهوتملاو .ةروهشملا تامدقملا اوداتعا
 .ليبقلا اذه

| / 
 :فيرحتلا درو

 .'"'ةيفينحلا ةلملا ةمئأ نع رئوي مل هنأ نايبب :الوأ

 .'؟' يه وصعمب اوسيل نمم تاعادتباو تاعا رتحا هلك كلذ نأ نايبب: ايناثو

 :رشنلاو رشحلا داعبتسا درو

 حيشنتو' ''كلذ هبشأ امو ؛*٠ءاهت وم دعب ضرألا ءايحا ىلع سايقلاب .الوأ

 تايآلاو .لحنلا ةروس نم 5.-هال تايالا هحارو. ١٤۹ تْفَصلا ةروس(١)

 فاح لاؤرووس نم ١4-6

 هاد  ةسوسحم ريغ رومأ ىف مهرولا اهب وكحب ةيداك باصق :تامهرتملا(١7)

 رثاتتل ءاهب لّيخباياضق :تاليخملاو - تالّيخملا م تلزم لوق :رعشلاو

 :لئاقلا لوقك ,ةبذاك وأ ةقداص تناك ءاوس .اهيف بعرتف .اطسب و اضبق اهب سفنلا

 , ةَعرَهم ةّرم لسعلاو ؛اهيف بغرتو سفنلا طسبنت ذئيحف .ةلاّبس ةترقاي رمخلا
 (؟٠7 ص هللا همحر نيبمألمل - ورشلا ةآرمردنع رفنتتو ضبقنت سفنلاف
 :ىلاعت هلوقك كلذ و؛مالسلا امهيلع ليعامسإ انديسو ميهاربإ انديس مهر( ۳)

 (4فاقحألا ةروسر# َنْيِقِدص متنك ْنِإ ملع ْنِم ٍةرثأ ْوأ ءاذنه لبق ْنِم بتكب ُىنْوتيإ»#
 نع نيموصعمب اوسيل ءعرشلا اورّيغو «نيدلا اوفّرح نيذلا مهفالسأ نأ :ىأ(4)
 ةرقبلا ةروس نم 114-170 تايآلا عجارو؟مهتاعارتخإ لبقُت فيكف.للزلاو أطخلا

 انيَيُحْأَو  ىلاعت هلوق ىلإ -اكَربُم ًءاَم ٍءاَمّسلا َنِم اَنَرَنَوظ :ىلاعت هلوقك كلاذو(ه)
 .فارعألا ةروس نمها/ةيآلا عجارو(١1١-4 ق ةروسره#جورخلا كِلاذك ٍءاَتيُم ٌةَدَلَب هب

 فارعألا ةروس)#كودوعت مک أدب امك: یلاعت لاق ءءادتبالا ىلع ةداعإلاس ايقك 6١(

 لاقو ٠١( 4 ءايبنألا ةروس)4ُهُدْيِعن قلَخ َلوَأ ان ْأَدَب امك ظ:اًضيأ لاقو ۹

 (ب َقيك اوَرَي مل َوأأط:ىلاعت لاقو ١6( ق ةروس)4لّألا ٍقْلَحلاب اَنْيَعْفَأط : ىلاعت
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 'ةداعإلا ناكمإو ءةردقلا لومش وه ىذلا طانملا

 “هبرابخإلا ىف مهلك ةيوامسلا بتكلا لهأ ةقفا وم نايب :ايناثو

 :ةلاسرلا ىركدم ىلع ٌدرلاو

 ' السر امو ىلاعت لاق امك «نيقباسلا ءايبنألا ىف اهدوجو نايبب :الوأ

 بلا نقيل: ىلاعت لاقو"”«رقلا لأ نم مهل نت الاجر الإ كي
 ل نمو« مكي نب اديه هللا فك .لفءًالَسْرُم تنل : اًُرفَك

 “باتكلا مع
 .ىلاعت لاقءىحولا نع ةرابع انه ةلاسرلا نأ نايبب داعبتسالا عفدب :ايناثو

 رم نوكيال امب ىحولارّسْفي مث“4َّلِإ ئحوي ملثم رَسَب انأ آمن: لقت

 زم ءایحو ل هللا ُهَمَلَكُي نأ رشبل ناک اَمر :یلاعت لاق امک ءتاليحتسملا

 ”7ميكَح ىلع نإ «ْءاَسْاَم هذا جوق الْوْسَر َلِسْرْيْوَأ ءباَججج ُئاَرَ
 6 توبكدعلا ةروس)4ُُدْيِعي مث َقْلَحْلا هللا ىد خر

 نلخلا ديعي ىلاعت هنأب رابخإوه:(517:4١ )ةريسفت ىف دوعسلا وبأ ىضاقلا لاق

 . ها ءادتبالا ىلع اسايق

 ١ سي ةروس)ىلوألا قيرطب ضرألاو تاومسلا قلخ ىلع ةداعإلا سايقكو
 رضخألا رجشلا نم رانلا جارخإ ىلع ةداعإلا سايقكو (ه0 نونمؤملا ةروسو

 )١:5(. ناهربلا عجارو 8١( سي ةروس)
 ىناثلاو ءانكمم ةداعالا نوك :لوألا :نيرمأ ىلع فوقوم ةداعإلا نإ :لوقن ىأ(١)

 ؟هيف ةلاحتسا ٌىأف« نيرمألا الك تبثو ءهيلع ًالماش ىلاعت هّللا ةردق نوك

 رشنلاو رشحلا عوقوب رابخإلا ىف ةقفتم اهلك ةيوامسلا بتكلا نإ :لوقن ىأ(؟)
 .هيلع اعطاق اعامجإ كلذ ناكف

 4” دعرلاةروس (4) ۱۰۹ فسویةروس (۳)

 5 ةدجسلا مح ةروس (©)

 (-2) :اهنم «ةريثك ىناعم (ىحولا )ةملكل نويوغللا ركذو 5 ١ىروشلا ةروس (5)
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 ةقفاوم مدعو اهنوحرعقب یتا تازجعملا روهظ مدع نأ ناي الاثو
 ىف هلامعتسا بلغ مث ؛كريغ ىلإ هتيقلأ ام لكو ماهلإلاو ةلاسرلاو ةراشإلا د
 .ءايبنألا ىلإ ىلاعت هّللا نم ىقلُي اميف :ىمالسإلا نيدلا ناسل

 :ىلي امك ىهف ىحولا قرط امأو
 ىقلأ ىذلا ىنعملا هنم ذخأي مالكلا نم زمر هنأك ءاَيِوَذ عمسي ثيحب هيتأي ١-

 درو دقف ءىحولا تالاح دشأ هذهو ؛همهفو هاعو دقو الإ ىودلا ىضقني الف ءهيلإ

 كيتأي فيك :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لأس ماشه نب ثراحلا نأ ثيدحلا ىف

 وهو «ءسرجلا ةلصلص لثم ىنيتأي انايحأ ”:ملسو هيلع هللا ىلص باجأف ؟ىحولا
 .لاق ام هنع تيعو دقو ىنع مصفنيف «ىلع هدشأ

 :هريسفتو «هيلع تالاحلا نوهأ وهو «هملكيف لجر ةروص ىف كلملا هيتأي -؟
 ىف علخنا امك هنع ذخأي ىتح ءةيرشبلا ةروصلا ىلإ هتروص نم كلملا علخني نأ امإ

 ءةيكلملا ةروصلا ىلإ ةيرشبلا هتروص نم ىبنلا علخني نأ امإو ءىبلكلا ةيحد ةروص

 :هركذ مدقتملا ثيدحلا ىف درو امك هلوقي ام ىعيو ءكلملا نم ىحولا ذخأي ىتح

 .“"لوقي ام ىعأف ىنملكيف ءالجر كلملا ىل لشمتي انايحأو”

 هيلع هللا ىلص ىبنلل تبئامك باجح ءارو نم هدبع عم ىلاعت هللا ملکی -۴
 نم دعي ةئ الثلا ماسقألا هذهو .مالسلا هيلع ىسومل عقو امكو ءارسإللا ةليل ملسو

 .ةروبزملا ةميركلا ةيآلا اهنيبو ءىعيرشتلا ىلاعت هّللا مالك

 .اضيأ ماهلإلاب ربعيو ءاثفن مالكلا هعوُر ىف ثفنُي نأ -؛
 .ءاملعلا ضعب دنع ةقداصلا ايؤرلا ىهو ءمونلا ىف كلملا هيتأي نأ-ه

 هذه نم ئيش سيلو ءاضيأ ءايبنألا ريغل عقيو عقو امم نامسقلا ناذهو

 ؟ةدعبتسم ةلاسرلا نوكت فيكف ءالاحم ماسقألا

 ىونعملا ىحولا نم اضيأ ىبنلا داهتجا دع دق هللا همحر فنصملا مامإلانأ ملعاو

 هللا ةجح عجار) أطخ ناك اذإ هداهتجا ىلع رقيال هنأل :ةجيتنلل اًرابتعاو ةياغلا ىلإ اًرظن

 (41: ١ ىراقلا ةدمع نم هعجارف «ةعبس ىحولا روص ىلْيَهُّسلا ركذو ١

 عجارو ةيور ريغ نمو «فنعلاب هايإ هلأسو مككحت :اذكبو اذك هيلع حرتقا )١(

 .ليئارسإ ىنب ةروس نم ٩-۳ ٩ ۰ تایآلا
 ٤۹



 ولات هلاسرإ مدعو ''' هتلاسر نوخوتي صمخش نييعت ىف مهايإ ىلاعت هللا

 يلصمل كلذ لك "”«صخخش لك ىلإ ىلاعت هئاحيإ مدعو « السمر ةكئالملا

 _ هك اردإ نع مهملع رصقي ءةيلك
 رر یل آرا اله لر الز :اولاكَول :مهلوق ىلاعت هللا ىكح امك كلذو(١)
 ۰ ١"( فرحخزلا ةروس)#مْيِظَع ِنْيَمَيْرَقْلا َنِم

 ,هتبحم ىخوتو هاضر ىخوت :لاقي ءهاّرحتو ءهلعف دّمعتو ءهيلإ دصق: ٌرمألا ّيخَّوَب
 01 نونمؤملا ةروس)4ُةَكِئلَم َلَرنأل هللا ءاش ولو :اولاق امك( ۲)

 م: ماعنألا ةروس )كولا ُلْسُر َىتْأ ام َلْغِم ىتُزُت ىْنَح َنِمْون ْنَل :اولاق امك( ۳

 .ناقرفلا ةروس نم ؟١ ةيآلا عجارو

 ةقفاوم مدعو ءاهنوحرتقي ىتلا تازجعملا روهظ مدع نأ نايبب اثلاث باجي :ىأ(4)

 مدعو ءهتوبنب دوح تقي صخش نييعت ىف مهل  ىلاعتو هناحبس قحلا

 ةيلك ةحلصمل كلذ لك مهنم دحاو لك ىلإ ءاحيإلا مدعو ءالوسر كّلملا لاسرإ

 .اهك اردإ نع مهملع رصقي
 لاسرإب ةيراج هّللا ةنس نإف :ةحرتقملا تازجعملاروهظ مدع هجو امأ

 امألا هذهل هّللا ردق دقو «ةحرتقملا تازجعملا ةيؤر دعب ةمألا نمؤي مل نإ باذعلا

 .تاميإلاو ءاقبلا

 ىف ةلدأ ىه ىتلا ءتازجعملاك امهدحأ:نيبرض ىلع تايآلا:ىنالقابلا لاق

 ؛ىرورضلا ملعلا اهدنع عقيو ءرذعلا اهدنع عطقني ىتلا تايآلا :ىناثلاو ءفيلكتلاراد

 ؛تايآلا هذه ىلع رداق هلل اف ؛كالهإلا بجوو :فيلكتلا عفترا ت ءاج اذإ اهنأو

 خيشلا لاقو.ها نيدحاجلا ىلع ةبوقعلا تقحو فيلكتلا لاز اهماقأ اذإ هنكلو
 هلوق ىف (4 59:1١ نآرقلا ىناعمل نايبلا ةوفص :هريسفت ىف فولخم دمحم نينسح

 اهو :(ةو رارسإلا) 4 َكْوَلّوألا اهب َبَّذَك نأ لإ ِتايالاب لسن نأ انعم امو 7 : ىلاعت

 نوبذكيس مهنأب انملع الإ نوكرشملا اهحرتقا ىتلا تايآلا لاسرإ انكرت ببس ناك

 ترجام ىلع لاصئتسالا باذع مهلثم نوبجوتسيف «نولوألا اهلاثمأب بّذك امك اهب

 . هااهملعن مككجل ةمألا هذه نم نيبذكملا لاهماب انيضق دقو ' ,ةيهلالا ةئسلا هب

 د نأ :صخش نييعت ىف مهل ىلاعت هللا ةقفاوم مدع هجو امأو
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 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مهيلإ هللا تعب نيذلا سانلارثكأ ناك املو
 ةددعتم بيلاسأب ةريثكر وس ىف ميركلا نآرقلا ىف ىناعملا هذهرك ذ نيك رشم

 نأ ىغبني اذكه معن ؛"'اهدادرتو اهراركت نع شاحتي ملو ؛ةغيلب تاديكأتو

 ءالؤه ةلباقم ىف مالكلاو ؛ةلهجلا ءالؤه عم قلطملا ميكحلا ةبطاخم نوكت
 4يمِيِلَعلا رْيَِعلا ٌريِدقَت َكِلَذ «غيلبلا ديكأتلا اذهب ريدج ءاهفسلا

 دوهيلا ركذ

 :مهلالض نم ناكو «ىر ةاروتلاب اونمآ ءدوهيلا ناك دقو

 بصنملا اذهل حلصي لجر لك امف «ةيحالصو ٍتاكلم ىضتعقت ةوبنلا حب
 (١١؟ 4 ماعنألا ةروس ,4ُهَتلاَسر ْلْعْجي ُتْيَح ُملغَأ ُهَللَأ» :ىلاعت هللا لاق فيرشلا

 ىلع نوردقيال هتروص ىف ثعبول هنأل :كلملا لاسرإ مدع هجو امأو
 نأ اًمِلو ءنوسبلي ام مهيلع َسَبْلَل رشبلا ةروص ىف ثعب ننلو ءهنم ضيفلا بسك

 .مهحالصإ ىلع ردقأ نوكيف هسنج ءانبأ لاوحأب فرعأ صخشلا نأ انمدق

 ىضتقت اضيأ ىحولا ىقلت نإف :دحاو لك ىلإ ءاحيإلا مدع هجو امأو

 .ةيحالصو ةكلم

 .راركتلا ىنعمل ىهف ءهعّجرأ :اًداَدرتو اَذَر (ن ) هّدرو :ةَّزنت : اذك نع ئشاَحَت( 1

 اوصخرت مث «ميدقلا دهعلا ةعومجم اهب داريو ءىراصنلا دنع (ةاروت )ظفل قلطي(؟)
 ىف ىدنهلا هللا ةمحر ةمالعلا ةيحيسملا ةنايدلا ققحم لاق ءاعم نيدهعلا اهب اودارأو

 :نيمسف ىلإ بتكلا هذه نومسقي مهنأ ملعا 8:1١/"(: '"'قحلا راهظا'' :ليلجلا هباتك

 هيلع ىسبع لبق اوناك نيذلا ءايبنألا ةطساوب مهيلإ لصو هنأ نوعدي اهنم مسق

 عومجمف «مالسلا هيلع ىسيع دعب ماهلإلاب بتك هنأ نوعدي اهنم مسقو .مالسلا
 ءديدجلا دهعلاب ىناثلا مسقلا نمو قيتعلا دهعلاب ىمسي لوألا مسقلا نم بتكلا

 مسقني مث “باتكلا ” ىنعمب ىنانوي ظفل اذهو«لبيب ىمسي نيدهعلا عومجمو

 نم ءامدقلا روهمج هتحص ىلع قفتا مسق :نيمسق ىلإ نيدهعلا نم لك
 .هيف فلتخا مسقو «نييحيسملا

 ص :اباتك نوثلثو ةينامثف :قيتعلادهعلا نم لوألا مسقلا امأو
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 رفس(».جورخلا رفس(۲).اضيأ ةقيلخلا رفس ىمسيو «نيوكتلا رفس١) سب
 ىمسي ةمسخلا بتكلا هذه عومجمو) ءانشتسالا رفس(ه).ددعلا رفس(4).رابحألا

 ىلع ظفللا كلذ قلطي دقو «ةعيرشلاو ميلعتلا ىنعمب ىناربع ظفل وهو «ةاروتلاب
 خلا ةاضقلا باتك (7/).نون نب عشوي باتك (5(ازاجم قيتعلا دهعلا بتك عومجم

 نم ءامدقلا روهمج دنع ةملسم تناك نوثالثلاو ةينامثلا بتكلا هذهو .....

 ةسمخلا بتكلا :بتك ةعبس الإ اهنم نوملسيال نويرماسلاو ؛نييحيسملا

 فلاختو ؛ةاضقلا باتك و نون نب عشوي باتكو مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ةبوسنملا
 .دوهيلا ةاروت ةخسدل مهتاروت ةخسن

 .بتك ةعستف :قيتعلا دهعلا نم ىناثلا مسقلا امأو

 ليجنإ (1):اباتك نورشعف :ديدحلا دهعلا نم لوألا مسقلا امأو

 ليجانألا ” ةعبرألا هذهل لاقيو )انحوي ليجنإ(؛راقول ليجنإ(")س قرم ليجنإ (؟)ىتم

 ىلع ازاجم قلطي دقو «ةعبرألا ءالؤه بتكب صتخم ليجنإلا ظفلو “ةعبرألا
 “نویلگنا ” ىنانويلا لصألا ىف ناك ءبرعم ظفللا اذهو «ديدجلا دهعلا عومجم

 .خلا نييراوحلا لامعأ باتك (ه(ميلعتلاو «ةراشبلا ىنعمب

 انكرت دقو) ىهتنا خلا بتك ةعبسف :ديدجلا دهعلا نم ىناثلا مسقلا امأو

 (بتكلا ركذ
 ناسنإلا لوصأ ٌركذو ملاعلا قلخ ٌربخ نمضتي نيوكتلا رفس نأ ملعا مث

 ىفو «بوقعيو قاحسإو ليلخلا ميهاربإ :ءابآلا خيرات عم ليئارسإ ىنب خيرات لئاوأو
 لازنإو ءرصم ضرأ نم نييناربعلا جورخو ىسوم ةوعد رابخأ جورخلا رف

 نع ثحبي (نيوأللا ررابحألا رفسو «ءانيس لبج ىف ىسوم ىلع رشعلا اياصولا
 نع ثحبي ددعلا رفسو «نيواللا طبس ةرادإ تحت رئاعشو عئارش ىف مكحلا ميظنت
 رافسأ نم ريخأ رفس :عارتشالا ةيدشتو .ناعنك ضرأ حاتتفاو «ةيربلا ىف مهت الحر

 هتومو ةريخألا ىسوم مايأ نع ةيخيرات الوصفو «ةيعيرشت الوصف نمضتي ءىسوم
 .دعوملا ضرأ هاجت

 (بي ىف ةاروتلا 21١86:: صر 'مولعلاو بدألا ىف دجنملا ” بحاص لاقو
o۲ 



 .ايونعم افيرحت وأ ايظفل ًافيرحت ناك ءاوس «ةاروتلا ماكحأ ٌفيرحت _؟
 .ةاروتلا تايآ نامتكو « 

 .مهنم ءارتفا ءاهب اهنم سيلام قاحلإو _ م
 .اهماكحأ ذيفنت ىف ريصقتلاو - «

 .مهتنايدل ٌةديدشلا ةيبصعلاو - م

 هيلع نعطلاو بدألا ءوسو «ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ةلاسر راكنتساو

 .")اًضِيأ ىلاعتو كرابت ٌبرلا ىلإ ةبسنلاب لب “"ءملسو هيلع هللا ىلص

 .لئاذرلا نم كلذ وحنو صرحلاو لخبلاب مهؤالتباو

 فيرحتلا نايب

 ةاروتلا ةمجرت ىف ناك دق ٌىظفللا مهفيرحت نأ ريقفلا ىدل ققحت دقو

 ."امهنع هللا ىضر سابع نبا لوق وهو؛ةاروتلا لصأ ىفال ءاهلاثمأو
 مسا أطخ قلطي دقو  ةسمخلا قيتعلا دهعلا رافسأ ىه :ىرصعلا ىنعملا سلب

 . ها هلامكب ةسدقملا بتكلا ىلع ةاروتلا

 ثحب عجارف «هل عضومب اذه سيلف ءذدعب هيف لوقلا ممتي نأ بجي ثحب اذهو

 .ىراصنلا ركذ ىف ىتأي ليجنالا لوح مالكلاو ءدوهيلا ركذ نم فيرحتلا
 ملسو هيلع هّللا ىلص هيلع اولخد اذإ اوناك دوهيلا نأ :ثيدحلا ىف درو(١)

 :انل عمسا :ناكم نولوقي اوناكو ؛توملا وه ماسلاو “كيلع ماسلا ” :نولوقي

 لاق ةيآلا (ٍضْيِجَمْلا ٍنَع َكَنْوْلَتْسَي  لزن املو .ةنوعرلاب نوروي اوناكو “انعار”
 “حاكنلا ريغ ئيش لك اوعنصاو تويبلا ىف نهوعماج” :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ائيش عدي نأ (ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نونعي) لجرلا اذه ديريام :دوهيلا تلاقف

 .دوادوبأ مامإلاهاور هيفانفلاخ الإ

 نارمع لآ ةروسر4ُاَينْعَأ ُنحَنَو ٌرْيِقف هللا نإ :-!هّللا مهنعل اولاق امك(؟)
 ( 4 ةدئاملا ةروس)4ةَلْوْلْغَم هللا دي :_!هّللا مهلذخ_اولاقو ١

 :بهاذم ةثالث فيرحتلا ىف نأ ملعا (")

 ےک ءوحن لكب عقو دق ةيوامسلا بتكلا ىف فيرحتلا نأ ىلإ ةعامج بهذ ١-
 ا



 .ءاملعلا ريهامجو مزح نبا هيلإ لام ىذلاوهو ؛اعيمج ىنعملاو ظفللا ىف سر

 .هيلإ حنج ةيميت نبا ظفاحلا لعلو ؛ليلق فيرحتلا نأ ىلإ ةعامج بهذو -؟

 هلك مهدنع فيرحتلاف ءاسأر ىظفللا فيرحتلا راكنإ ىلإ ةعامج بهذو -»*
 .ىلاعت هللا همحر فنصملا مامإلا حنج هيلإو ؛ىونعم

 نوكي نأ بهذملا اذه ىلع مزلي :ىريمشكلا ةمالعلا انخياشم خيش لاق

 ققحت ىذلاو ءاضيأ هيف ليلق ريغ ىونعملا فيرحتلا نإف ؛اًفّرحم اضيأ نآرقلا
 ىلاعت هّللاف «:ةطلغمل وأ مهنم دمع نم هنأ امأ.اضيأ ىظفل هيف فيرحتلا نأ :ىدنع
 (7 96: ىرابلا ضيف) هاهب ملعأ

 دهاش نأ عم :ىظفللا فيرحتلا راكنإ سابع نبال غاس فيك :اضيأ لاقو

 مث مهيديأب نوبتكي اوناك مهنأ نآرقلا مهيلع ىعن دقو !فيك ؟هفلاخي دوجولا

 لعلو ؟ىظفل فيرحت الإ اذه لهو هللا دنع ْنِم َوُه اَمَوءِهَّللا ٍدْنِع ْنِم َّوُه 8 :نولوقي
 امك اهدارم نوبتكي اوناك مهفلس نكلو ءادذصق هنوفرحي اوناكام مهنأ :هدارم

 نم ةاروتلاب طلتخي ريسفتلا ناكف .ةاروتلا سفن ىف هنولخدي مهفلخ ناك مث «هومهف

 (ه ”4:/1 ىرابلا ضيفإ ها.قيرطلا اذه

 ناك ْدَقَو» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف سابع نبا لوق نورسفملا ركذ دق :لوقأ

 ةروس) نومي مهو هلع ام ِدْعَ ْنِم هنر م هللا مالک نومي منم قر
 ,مهضارغأ بسح ادساف اليوأت اهنولؤيو ةاروتلا نوعمسي :ىسولالا لاق (7ه ةرقبلا
 اهفيرحت نأ ىلع روهمجلاو ءامهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا بهذ كلذ ىلإو
 (؟١:94 ىناعملا حور )ها مهئاقلت نم مالك ليدبتب

 عامس ةعقاوب ةصوصخم ةيآلا لب «ةاروتلا مهفيرحت ركذ ةيآلا هذه ىف سيلو

 هبر تاقيمل الجر نيعبس هموق ىسوم راتخا امل ءروطلا ىلع ىلاعت هللا مالك
 مهنأ الإ اوعمس امب مهوربخأ مهموق ىلإ اوعجر املف «همالك ىلاعت هللا مهعمسأف
 “اولعفت الف متئش نإو اولعفاف ءايشألا هذه اولعفت نأ متعطتسا نإ ':هرخآ ىف اوداز

 .دسافلا ليوأتلاب انه فيرحتلاف

 ب :ةدئاملا ةروس ىف نانيآلا اهنع ثحبتف ةراوتلا ىف فيرحتلا ةلئسم امأو

o { 
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 اضيأ لوقنلا هذه تعاض دقو ؛ سنميلك لاق امك < ءنیلوسرلا ایرکزو یجج حد <

 ةاروتلا نم خسن ةثالث دجوت نآلاو. كلناک زتاج :لوقي امك( سكك تينأ) ةعقاو يف ا ا

 ,صوصنلا نم ريثك ىف ىرخألا فلاخت اهنم لكو (ةيرماسو .ةينانويو ,ةيناربع)

 نرقلا ىتحدوهيلاو نييحيسملا رئاس دنع ةربتعم ةينانويلا ةخسنلا تناكو

 فيرحتب نودقتعي ةدملا هذه ىف اوناكو ؛ةيحيسملا نورقلا نم رشع سماخلا

 اذمع دوهيلا نم ةيناربعلا ةاروتلا ىف ناث فيرحت لصح مث «ةيناربعلا ةخسنلا
 .ةينانويلا مهتاروتب نيحيسملا هب اوفلاخيل

 ةيناربعلا ةاروتلا مهدامتعاب ؛دوهيلا عم قافتالا ىلإ تناتستوربلا حنج دقو

 ةينانويلا ةسينكلا دنع ةربتعم“ةينانويلا ”لازت الف «نييحيسملا ةيقب كلذب نيفلاخم

 .تناتستو ربلاو دوهيلا دنع “ةيناربعلا ”و ءقرشلا سئانكو

 ةاروت لهأ لك و ؛نييرماسلا دنع ةربتعملا ةيرماسلا ةاروتلا نافلاخت ناتاه مث
 .اهريغ فيرحعب دقتعيو ءهتاروت ةحص ىعّدي ةثالثلا هذه نم

 ثحب لوح ًالقتسم اّباب ىكملا مث ىوناريكلا هللا ةمحر ةمالعلا دقع دقو
 تابثإ ىف ىناثلا بابلا :لاقف (58:1١)قحلا راهظإ :ميظعلا هباتك ىف فيرحتلا

 مسقلا ىف نييحيسملا نيبو اننيب عازنالو ؛ىونعمو ىظفل :نامسق وهو فيرحتلا
 ىلإ جايتحا الف «قيتعلا دهعلا ىف ذ دوهيلا نع هّرودص مهلك نوملسي مهنأل «ىناثلا

 ءاغيلب اراكنإ رهاظلا ىف تنتستورب ءاملع هركنأ دقو ؛لوألا مسقلا ىقب؛هتابثإ

 اوعقويل مهلئاسر ىف ةرّوزم ةهّوَمُم ةلدأ اودروأو «نيملسملا لاهج طيلغتل

 نرعب اذه یباتک یف هّتابثإ دیراف «تابثإلا ىلإ جاتحم رهف ءكشلا ىف نيرظانلا
 .تاومسلاو ضرألا قلاخ

 اهتدايزوءظافلألا ليدبتب ىنعأ ؛هماسقأ عيمجب ىظفللا فيرحتلا نإ:لوقأو

 . ها ةروكذملا بتكلا ىف تباث ءاهناصقنو

 .ةلثمأ نيئالثو سمخب ليدبتلاب ىظفللا ّفيرحتلا لوألا دصقملا ىف تبلأف
 .ها ةلاطإلا نم افوخ ءردقلا اذه ىلع لوألا دصقملا دهاوش نم ىفتكأ :لاقف

 ا ؛ةلثمأ نيعبرأو سمخب ةدايزلاب ىظفللا فيرحتلا ىناثلا دصقملا ىف تبثأو
 هك



 فسعتب ءاهانعمريغ ىلع ةيآلا لمحب دساف ليواتوه :ىونعملا فيرحتلاو
 .ليبسلا ءاوس نع فارحناو

 :ىونعملا فيرحتلا ةلثمأ

 قسافلا نّيدتملا نيب قرفلا نّيَب دق ىلاعت هللا نأ :كلذ ةلمج نمف ؛

 ءميلألا باذعلاو رانلا ىف دولخلاب رفاكلادعوتوءةّلم لك ىف دحاجلارفاكلاو

 مساب ةنايد لك ىف كلذب حّرصو « ءايبنألا ةعافشب رانلا نم قسافلا ٌجورخزَّوجو

 ليجنإلا ىفو«”نييربعلاو دوهيلل ةاروتلا ىف كلذ تبثأف ءةنايدلا كلتب نيدتملا

 هّللاب ناميإلا وه :مكحلا طانمو ؛نيملسملل ميظعلا نآرقلا ىفو «نيينارصنلل

 لمعلاو «"هل دايقنالاو «مهيلإ ثعب ىذلا ىبنلاب ُناميإلاو ءرخآلا مويلاو

 اهتاذل قرفلانم ةقرفب مكحل|صيصختال؛اهيهاون نع بادتجالاو””ءهتلم عئارشب
 .ةلثمأ نيرشعب ناصقنلاب فيرحتلا ثلاثلا دصقملا ىف تبثأو يب

 اضيأ ىبنلا ارْرَع لقن اذكو «تدقف دق ىلصألا ةاروتلا نأ :لوقلا ةكلذفو

 راهظإ )ماهلإ ريغب ةقرفتم تاقوأ ىف تبتك' ةدوجوملا ةئالثلا خسنلاو ءتعاض
 ءاهريغ فيرحتب دقتعيو «هتخسن ةحص ىعَّدي ةخسن لك بحاصو ١١5:١( قحلا

 ! عمس نمك ,ءار اموءهيفامب ىردأ مهو «تيبلا لهأ ةداهش هذهف

 :ىليئارسإلاب هسفن ىَمَسُي ىدوهيلا بعشلاو .دوهيلا وه ىناربعلاو ىربعلا )١(

 ةكرب برلا نم لان دق ناك ىذلا مالسلا هيلع بوقعي ىأ ليئارسإ ىلإ ٌةبسن
 ةبسن “نييناربعلا ” مسا مهيلع نوقلطي مهناريج ناكو  اومعز امك  ةصاخ

 تيقب نآلاو ءارهن ربع دق ناك هنأ ىلع ةلالد وأ ءليئارسإ دودج دحأ ءرباع ىلإ

 (اصخلم دجنملا نم )ةيناربعلا وأ ةيربعلا مهتغل ىلع ةلالد انلامعتسا ىف ةملكلا

 انديسل دايقنالاو ءمهيلإ ثعب امنيح مالسلا هيلع ىسيع انديسل دايقنالا :الثم(7)

 .مهيلإ ثعب نيح ملسو هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر

 ءايبنألا هيلع قفتا ءدحاو نيدلا لصأو «ءعرشلا دنع نافدارتم ةلملاو نيدلا(۳)

 انلعج لكل إف : ىلاعت هللا لاق ةفلتخم ىهو ,جهانملا :عئارشلاو . مالسلا مهيلع

 . اجب اهْنِمو ٌةَعْرِش مكنم
 ةهى/



 ,ةنجلا لهأ نم وهف ايربع وأ ايدوهي ناك نم لك نأ اومعز دوهيلا نكلو

 ,تادودعم امايإ الإ رانلا ىف ثكمي الو ءباذعلا نم ءايبنألا ةعافش هصّلَخُتو

 , حيحصلا هجولا ىلع ىلاعت هّللاب هناميإ نكي ملو «طانملا كلذ ققحتي مل نإو

 .مهيلإ ثوعبملا ىبنلا ةلاسرو «ةرخآلاب ناميإلا نم اًظح كردي ملو

 ةهبشلا هذه ويظعلا نآرقلا فشك دقو ء ضحم اهجو فرص أطخاذهو

 لاكشإلا عض عضاومل انييم ءةقباسلا بتكلا ىلع“ 'انِميَهَم ناك هنأ اَمِل هجومتأ ىلع

 تاخضأ كلل وُ «هتئیطخ هب ْتْطاَحْأَو «ُةَيَس َبَسُك ْنَم ىلَبي: ىلاعت لاقفءاهيف

 “4ن ودلاخ اهيف مُهرانلا

 .هظفحو هبقارو «هيلع رطْيَس :اذك ىلع َنَمِيَه )١(
 امعلاب ةرخآلا ىف زوفلا نأ حرر نارقلا نيب :ىأ 8١ ةرقبلا ةروس(؟)

 عمصلا كلذ هالسالا ٌةديقع تمده دق :ىواض رملا فسوي خيشلا لاق .ىنامألابال

 هيل ا ركح ةنجلا نوبسحي سانلا نم اقنص تلعج ىتلا ء«ةغرافلا ىنامألاو «ىبعشألا

 نيد ىلإ باستنالا درجسب اهنرقحتسي ءدادجألاو ءابآلا نع هنوئراوتيس اراقع وأ

 .صاخ ناونع تحت لوخدلا وأ نيعم

 ميإلا قدص ىلإ هلک ر مالا رر عال :ةضيرعلا ىواعدلا هذه هالسإلا لطبأ
 نا لب ی : وأ اد وه باگ نم الإ ةنجلا خدي ْنَل اَوَلاَقَو: لمعلا نسحو

 هرجا ُهَلُق ٌسِسْحُم َرْهَو ِهَّلِل ُهَهْجَو مَلْسُأ نم ىل نیقډ اص تنك نإ محناھرب اوتا ل

 مسر اذههبو (١١؟-١١١1 ةرقبلا رك َتْونَرْحَي مه الو ِمِهيِلَع فوخ الو هبر دنع
 .لمعلا ناسحإو هللا ىلإ هجولا مالسإ :ةنجلا ىلإ قيرطلا

 فقوملا سفن فقو دقلف ءبسحف ىراصنلاو دوهيلا نم ةفقوم اذه نكي ملو
 ءاهاوه مهسفنأ نوعبتي نيذلا ىقمحلا كئلوأ ءمهسفنأ نيملسملا نم نييبعشألا نم

 ءامسأب ىمستلا وأ :دالسإلا ةملكب قطنلا نأ نونظيو ‹«ىنامألا هللا ىلع دونمتيو

 نآرقلا نكلوءنينمآ هالسب اهولخديف ,ةنجلا باوبأ مهل حتفتل «ىفكي نيملسملا
 قرف الو هدنع ةاباحمال ةبطاق هدابعل داع ءازجلا ىف هّللا نوناق نأ حوضوب مهل نيب
 .ةفئاطو ةفئاط نيب

 (حف
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 لاصم بسانت اًماكحأ ةّلم لك ىف نّيب دق ىلاعت هنأ :كلذ ةلمج نمو _ ۾

 ّرمألا دكأوءٌةحلاصلا موقلا ٌتاداع''”عيرشتلا ىف تيعورو ءرصعلا كلذ
 دارملاو ؛اهيف ةّيّقَحْلا رضحو ءاهب داقتعالاو ءاهيلع لمعلا ةمادإو ءاهبذخألاب
 ةيقيقحال ,ةيفاضإ ''اهيلع ةمادإلا نأو ءرصعلا كلذ ىف اهيف رصحنم قحلا نإ

 .هتلاسر هجو نع راتُسلا فشكي ملامو ءرخآ ىبن تأي ملام ىأ
 (”ىنعم ناكو ؛ةيدوهيلا خسن ةلاحتسا ىلع كلذ اولمح دوهيلا نكلو

 ءنيملسملاو ىراصنلاو دوهيلا نم ةعامج مض اسلجم نأ نورسفملا ىور ىب
 ىسوم ع ابتأ نحن : :اولاق دوهيلا ؛ةنجلا لوخدب سانلا ىلوأ مهنأ مهنم ةفئاط لك تمعزف

 هللا حور ىسيع ىسيع عابتأ نحن ز :اولاق ىراصنلاو ,همالكبو هتالاسرب هللا هافطصا ىذلا

 .سانلل تجرخأ ةمأ ريخو ؛ «نييبنلا متاخ دمحم ع ابتأ نحن :اولاق نوملسملاو ءهتملكو

 ةمكاح هتايآ تلزنو ءمهعزانتو مهاوعدل ءالؤهو ءالؤه نارقلا عدي ملف

 الو ْمكَيناَماب سيل :ءالجو ةحارص ىف نيملسملا بطاخت ءةلداع ءةيضاق ءةلصاف

 :اريصنأالو ايو هللا نؤُد نم هَل دجال هب رج ءوس لمعي نم ؛باتكلا لأ ينام

 نجلا َنْولُخُدَي َكِئلْوأَف ءْنِمْوُم َوْهَو ىثثأ زأ ٍركَذ ْنِم ٍتحِلَصلا َنِم لَمْعَي ْنَمَو
 (١؟ ١-4 ءاسنلا )4اًريِقَت َنوُمَلظُيالَو

 ٤١( -٥٤ص ه۱۳۹۲٠ ناضمر ۳:۱۷ ىمالسإلا ثعبلا ىف ةروشدملاهل ةلاقم نم)

 نيناوقلا ْنَس: عيرشتلا(١)
 .ةلملا ىلإ عجرت اهلك ثينأتلا رئامض(؟)

 موي مالسلا هيلع بوقعي نأ نوعدي دوهيلا نأوهو ءىوطم لاؤس باوج اذه()
 خسنةلاحتسا ىلع ةيصولا كلتب نولدتسيف ءةيدوهيلاب كسمتلاب هينب ىّصو تام
 ىنعم نكي ملو «مالسلا هيلع بوقعي ىلع مهنم ءارتفا كلذ نأ:باوجلاو ءةيد وهيلا

 متنك مأ»:ىلاعت هللا لاق ءةحلاصلا لامعألاو ناميإلاب وه ىّضو لب ءاذه هتيصو
 ؟یدعب نم نودبعت ام : مل لاق ذإ هوما َبوُفعَيَرصَح ذو اروضح ىأ ءا

 هَل نحنو ادجاَر اهلا ٌقاَحسِإَو ليعامسإو ميهاربإ كئابآ هلإو كهلإ ٌدبعن بعت :اولاق

 تقو هورضحت مل :ىأ «راكنإلا ةزمه ىنعمب ( (مأ)و ١( ةرقبلا) 4 َنومِلَسم

 (نيلالجلا ريسفت) ؟هب قيليال ام هيلإ نوبسنت فيكف ءهتوم
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 ون ملر ءلامعألاب كسمتلاو هّللاب ناميإلاب ةياص ولا وهاهب كسمتلا ةيصو

 نظف , ةيص ةيصوصخلا اوربتعا دوهيلا نكلو ؛اهتاذل ًةربتعم ةلملا كلت ٌةيصوصخ

 | .اذبأ ةيدوهيلاب كسمتلاب هينب ىّضو مالسلا هيلع بوقعي نأ

 .ناسحإب مهل نيعباتلاو ءءايبنألا فّدش ىلاعت هللا نأ :كلذ ةلمج نمو »م

 .نوضغملاب ةلملانوركدي نيذلا فّصووءبوبحملاوبرقملا فصوب ةَّلم لك ىف
 لك لمعتسا ول بجع الف «موق لك ىف اعئاش ًاظفل بابلا اذه ىف قلطأو

 ما عم رئاد فيرشتلا اذه نأ دوهيلا نظ ْنكلو ؛'نيبوبحملا ماقم “ءانبألا”

 عرضخلاو دايقنإلا ةفص عمرئاد هنأاوفرعي ملو ءىليئارسإلاو ىربعلاو ىد رهيلا

 .ريغال «ءايبنألا ىلع هللا هلزنأ ىذلا قحلا ىلع ريسلاو

 ليبقلا اذه نم ةدسافلا تالليوأتلا نم ريثك مهرطاوخ یف زکترا دقو

 مزه ميركلا نآرقلا"'ٌضَحَدَف ؛مهدادجأو مهئابآ نع اهوثراوتو اهوقلتو

 .هجو متأ ىلع تاهبشلا

 تايآلا نامتك نايب

 تايآلاو ماكحألا ضعب نوفخي اوناك مهنأ وهف :تايالا نامتكامأ

 عد ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نإ :امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا لاق(١)
 انفّوخت فيك :اولاقف ىلاعت هللا باقعب مهفوخو مالسإلا نيد ىلإ دوهيلا نم ةعامج
 بابلا نم ١ 4ةيآلاو ١ 4 بابلا نم ىلوألا ةيآلا ىفو .ه ءابحأو هللا ءانبأ نحنو ءهب

 ٠١ بابلا نم ىلوألا ةيآلاو لوألا بابلا نم ۲ ةيآلا ىفو ءءانشتسالا باتك نم ۲

 باتك نم لوألا بابلا نم ٠١ ةيآلا ىفو ءءايعشأ باتك نم ٠۳ بابلا نم ۸ ةيالاو

 1١5-1( :7 قحلا راهظإ ) ليئارسإ ىنب عيمج ىلع “ هللا ءانبأ ” قالطإ ءاج ءعش وه

 يأ ىلإ بهاذ ىنإ :مهل لاق حيسملا نأ ليجنإلا ىف نْوُلتَي ىراصنلا نإ:ليقو
 ىلع ىلاعت هللا دنع ةّيْزَمو الضف مهل نأ نوعدي اوناك مهنأ :ةلمجلابو  مكيبأو

 (١١:؟ دوعسلا وبأ)قلخلا رئاس
 .هلحم ىف رقتساو تبث .ئيشلازكترا(؟)

 . اهعفدو اهلطبأ :ةجحلا ضخ د(



 ذاقتعا ()ىشالتي الثل ءزيزع بصنم بلطل وأ ءٍفيرش ٍداج ىلع ةظفاحملا
 .تايآلا كلتب لمعلا كرت ىلع اوماليالو ءمهيف ةماعلا

 :هتلثمأ

 هولمهأ مهنكلو«ةاروتلا ىف حّرصم ىنازلا مجر مكح نأ :كلذ ةلمج نمف .

 اوناكو «هماقم هجولا"”ميخستو دّلَجلا ةماقإو «هلامهإ ىلع"مهرابحأ عامجإ
 .ةحيضفلا ةيشخ ِتايألا كلت نوفخب

 .ئيشالك هلعج هنأك ؛هانفأ هللا ةاشال عواطم : ىشالت(1

 دنع ريبكلا ملاعلا : هرسكبو «هلوأ حتفب رْبِج عمج ءءاملعلا :رابحألا ر

 .ةنهكلا سيئر :دوهيلا دنعو «هنيسحتو ملعلا ريبحت نم ذوخأم وهو «ءىراصنلا
 . داوسلا : مخسلاو ءهدوس :ههجو هللا مس( ۳)

 دق ةيدوهيو ىدوهيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتأ :لاق رمع نبا نع (٤ر
 اوثدحأ انرابحأ نإ :اولاق ؟مكباتك ىف نودجتام :مهل لاقف ءاعيمج (اينز ىأ )اثدحأ

 ناينازلا لمحي نأ وهو)ةيبجتلاو(محفلاب هديوست ىأ )هجولا ميمحت (اوعدتبا ىأ)
 مهعدا :مالس نب هللا دبع لاق (امهب فاطيو امههوجو نيب افلاخم رامح ىلع

 ام أرقي لعجو «مجرلا ةيآ ىلع هدي مهدحأ عضوف ءاهب ىتأف ةاروتلاب !هللا لوسراي

 امهب رمأو ءهدي تحت مجرلا ةيآ اذإفءكدَي عفرا :مالس نبا هل لاف ءاهدعب امو اهلبق
 مجرلا باب ىف هحيحص ىف ىراخبلا هاور )امجُرَف ملسو هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ّرُم :لاق ءبزاع نب ءاربلا نعو ٠١١17( ص طالبلا
 ؟مكباتك ىف ىنازلا دح نودجت اذكه :لاقف مهاعدف اًدولجم اًمّمحم ىدرهيب

 ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ ىذلا هللاب كدشنأ:لاقف ءمهئاملع نم الجر اعدف,معن:اولاق

 كنأالولو !ال:لاق ؟مكباتك ىف ىنازلا دح نودجت اذكهأ ملسو هيلع هللا ىلص

 انذخأ اذإ انكف ءانفارشأ ىف رثك هنكلو ءمجرلا هدجن «كربخأ مل اذهب ىنتدشن

 ىلع عمتجنلف اولاعت :انلق ءدحلا هيلع انمقأ فيعضلا انذخأ اذإوءهانكرت فيرشلا

 ثيدحلا ءمجرلا ناكم َدلَجلاَو ميمحتلا انلعجف ءعيضولاو فيرشلا ىلع ةميقن ئيش
 (انزلا دح باب یف ۷۰:۲ ملسم هاور)
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 رالوأ ىف ىبن ةئعبب ةراشب اهيف ىتلا' ”تايآلا نأ:كلذ ةلمج نمو ؟

 7 ,ةلم دوجو ىلإ ةراشإاهيف ىتلاو «مالسلا امهيلع ليعامسإو')رجاه

 ,زير ,ةيبلتلا نم ةفرع لابج اهب ؛ىلتمتو زاجحلا ضرأ ىف اهترهشو اهروهظ
 ,”مويلا ىتح ةاروتلا ىف ةتباث ىهو ؛راصمألاو راطقألا نم عضوملا كلذ سانلا
 ربأ اهيف سيلو ءةلملا كلت دوجوب رابخإ كلذ نأب اهنولوأتي دوهيلا ناكف
 (9“انيلع ثبتك ٌةَمَحْلَم ”: ةملكلا هذه نوددري اوناكو ؛اهعابتاب

 راك ءدحأ دنع حصيالو ءدحأ هعمسيال كيكرلا ليوأتلا اذه نأ اَمِلو
 ,صاخو ماع لك ىلع اهراهظإب نوحماسيالو ءاهئافخإب مهنيب اميف نوصاوتي

 وجال « مكيَلَع هللا حف اب مُهَْوُنَدَحنأ )»:مهنع ىلاعت هللا ىكح امك

 نولدبيف ءرجآ :نولوقيو « مالسلا امهيلع ليعامسإ مأ :لعاف ةنز ىلع رجاه(۲)
 : ءاهلا نم ةزمهلا

 ةمجرتلا نم ) نيرشعلا ةيآلا ىف رشع عباسلا بابلا ىف نيوكتلا رفس ىف امك(8)
 ئرابأ اذ وه ءكل بيجتسا ليعامسإ ىلعو) ١844(: ةئس ةعوبطملا ةيبرعلا

 لعجا :هلوقو (ريبك بعشل هلعجأو ءاسيئر رشع ىنثا دِلّيَسف ءادج هرثكأو ءهربكأو
 ليعامسإ دلو ىف نكي مل هنأل «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلإ ريشي ريبك بعشل
 بابلا ىف ايعشأ باتك یف امکو (۱۷۲ :۲ قحلا راهظإ)هریغ ریبک بعشل ناك نم
 )٠۸:۲( قحلا راهظإ اهحرشل عجارو ۹-۱۷ تايآلا ىف نيعبرألاو ىناثلا

 :نولوقي اوناك ىأ ءبرحلا ىف لتقلا ةيمظعلا ةعقوملا :محالم ج ةمحلملا( )٤
 دالوأ ىف رهظيس ىدذلا ىبنلا عم ديدشلا برحلا ىه انيلع تبتك ىتلا ةمحلملا

 ب حلاو لاتقلا انيلع بتكُي فيكف الزو «هعابتابال «هتفلاخمب انرمأ اننأكف «ليعامسإ
 سانلا ىلع لبقأ ءةظيرق ىنب ةوزغ موي لعقلل بطخأ نب ىح ضرع املو .هعم
 ىب ىلع هللا اهبتك ٌةَمَحْلَمو ٌردقو ٌباتك :هّللا رمأب سابال هنإ سانلا اهيأ ”:لاقف
 (4 41:9 ةيبلحلا ةريسلاو ٠٠٠:4 ةياهنلاو ةيادبلا )"!ليئارسإ
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 4 مكبر دنع
  ليعامسإ ورجاه ىلع ىلاعت هللا ُهْنِم لّمحت نأ نكمي له !مهلهجأام

 رابخإلا ىلع ءةليضفلا هذهب ةمألا:ذهركذو ءةغلابملا هذهب _مالسلاامهيلع

 !؟نيدلا اذه عابتا ىلع ضيرحتو ثح هيف نوكيالو ءةلملا كلت دوجوب

 !ميِظَع ُكْفِإ اذنه َكَناَحْبُم

 :ءارتفالا نايب

 :هبابسأف "ءا رتفالا امأ

 ."يهنابهرو مهرابحأ ىلع ددشتلاو قمعتلا لوخد ۽

 ءاهيف حلاصملا كاردإ ىلع ءانب ماكحألا ضعب طابنتسا ىأ ناسحتساللاو ٠

 '7عراشلا نم صن نودب
 ۷١ ةرقبلا ةروس )١(

 . ةاروتلا ىلإو ىلاعت هللا ىلإ مهيديأب هنوبتكي ام ةبسن :هّللا ىلع ءارتفالا(١7

 نم :بهارلا عمج :نابهرلاو «ةنهكلا سيئر دوهيلا دنعو ءءاملعلا :رابحألا(”)

 حتفب  ةينابهرلاو ‹فوخلا ىأ ةبهرلا نم ؛ةدابعلل ابلط ريد ىلإ سانلا نع لزتعا

 لإ ءمهيلَع اًهانبتك ام ءاهوغّدتبا ٌةيِناَبهَرَول: ىلاعت لاق ءمهتقيرط: اهمضو ءارلا

 هيلع هللا ىلص لاقو (۲۷ ديدحلا )4اهتياعر قح اًهْوَعَر اَمُف هللا ناوضر ءاغتبا

 ىذلا ثيدحلا امأو 4ةالصلا راظتناو «دجاسملا ىف سولجلا ىتمأ بهر :ملسو

 نبا لاقف “مالسإلا ىف ةينابهر ال ”:ةرئاسلا لائمألا ىرسم نيملسملا ىف ىرس

 . ها هانعم ىف درو نكلو ظفللا اذهب هرأ مل :(45 :4) ىرابلا حتف ىف رجح
 نع لوقنملا فنصملا مامإلا مالك ىف ناسحتسالا ليصفت ىلع فقتس(٤)
 .دعب اميف “ةجحلا”

 ام لثم نع ةلئسم ىف لودع هنإف ءرخآ ئيش نييلوصألا ناسحتسا نأ ملعاو
 لاقو ءلوصألا جاهنم ىف هلاق ءىوقأ وه هجوب هفالخ ىلإ اهرئاظن ىف هب مكح
 :ناسايف ةقيقحلا ىف ناسحتسالاو سايقلا : ٠٠:٠١ )طوسبملا ىف ىسحخرسلا

 اناسحتسا ىمسف«هرثأ ىوق«ىفخ: رخآلاو ءاسايق ىمسف «هرثأ ٌفيعض«ىلج :امهدحأ

 .خلا روهظلاو ءافخلابال رثألاب حيجرتلاف ءانسحتسم اسايق ىأ
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 .ةيهاولا تاطابنتسالا جيورتو م

 م یش ىلع مهفلس قافتا نأ مهنم امعز لصألاب اهوقحلا مهعابتاف

 مالسلا هيلع ىسيع ةوبنراكنإ ىف دنتسم مهدنع نكي ملف ؛ةعطاقلا ججحلا

 .ماكحألا نم ريثك ىف مهلاح ناك كلذكو ؛ مهفلس لاوقأالإ

 :ىهانملا باكتراو لهاستلا ببس

 ,صرحلاو لخبلا باكتراو ءةاروتلا ماكحأ ذيفنت ىف لهاستلا امأو

 ءاش نم الإ اعيمج سانلا بلغت ىهو :ةرامألا سفنلا تايضتقم نم هنأ رهاظف

 “هى بر َمِجَراَم الإ ءٍْوّسلاب ٌةَراَمأَل َسْفَنلا َّنإإ>:ىلاعت لاق ؛ هللا
 يينأ وهو ؛رخآ نولب باتكلا لهأ ىف تنّولت دق'”ةليذرلا هذه نكلو

 ”هيدلا ةغبص ىف اهنوزربي اوناكو ءدساف ليوأتب اهحيحصت نوفلكتي اوناك

 .08" فسوي ةروس(١)
 .لئاذر عمجلاو « ةليضفلا دض :ةليذرلا (۲)

 ىلع ردقأ ملو ءاطوسبم هبابسأو فيرحتلا ىلع فنصملا مامإلا ملكت دق(٣)
 تاملك الإ «هتمرب هبتآ نأ ٌتببحأف هلك نسح هنإف :هصيخلت تدرأالو :.هصيخلت

 ةغلابلا هللا ةجح :ميظعلا هباتك نم هصن اذهف دحاو عضوم نم اهتفذح دقف ًةريسي

 .ىنم ةدايز نيسوقلا نيب امو ١( ج 754 ص ىلإ ؟ هو :ص)
 ىتأي ىذلا ىربكلا ةسايسلا بحاصل دبال: فيرحتلا نم نيدلا هاكحإ باب

 نأل ؛ٌفيرحت هيلإ َقَّرَطَتَي نأ نم هنيد مكُحُي نأ نم «نايدألا خَّسنَي ٍنيدب هّللا نم
 مهلمحيام اريثكف ءةتوافتم ضارغأو «ىتش تادادعتسا ىوذ ةريثك أممأ عمجي
 اولقع ٌتيح _ صقانلا مِهَقلاوأ  اقباس هيلع اوناك_ ىذلا نيدلا ٌبُحوأ ىوهلا
 ند زاهيف اوُّسُدَي وأ ءهيلع ةلملا تصنام اوُلِمُهُي نأ ةريثك حلاصم تباغو ائيش

 ريك ىف عقو امك «نيدلا ٌلتخيف« اهنم سيلام (فنع ورهقب ئيش ىف هلخدأ اذإ :اّسد
 .انلبق نايدألا نم

 انيعتمالو ةروصحم ريغ اهنإف ءللخلا لخادم ةفرعم ىف ءاصقتسالا نكمي مل املو
 ا فيرحتلا بابسأ نم مهرذني نأ بجو هلک كرتيال هلک كرديالامو
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 فيرحتلاو تواهتلا نأ سذحلاب مع دق لئاسم صْخيو «راذنإلا دشا ءالامجإ ب
 .هجو متأب اهنم داسفلا لخدم َدْسَيَف مدآ ىنب ىفرمتسم ءاد اهببسب وأ اهلثم ىف
 :فيرحتلا بابسأ نمو

 اوعبتاو ةالصلا اوعاضأ فلَخ نييراوحلا دعب فلَخَي نأ هتقيقحو:نواهتلا- ١

 «فورعملاب نورمأي الو ءالمعو اميلعتو امْلعَت نيدلا ةعاشإب نومتهيال «تاوهشلا

 عئابطلا ةبغر نوكتو «نيدلا فالخ موسر بيرق امع دقعنيف ءركنملا نع نوهنيالو
 مظعم ىسنُي ىتح «نواهتلا ىف نوديزي نورخآ فلخ ئيجيف «عئارشلا ةبغر فالخ
 ببسلا اذهبو ءاّداسف !رثكأو مهبرضأ مهئارّبكو موقلا ةداس نم نواهتلاو ؛ملعلا

 اهفرعي نم مهنم دجوي دكي ملف مالسلا امهيلع  ميهاربإو حون ةلم تعاض
 .اههجو ىلع

 :رومأ نواهتلا أدبمو
 هللا ىلص هلوق وهو «هب ٍلمعلاو «ةلملا بحاص نع ةياورلا لمحت مدع :اهنم

 اذهب مكيلع :لوقي هتكيرأ ىلع ناعبش لجر (برقي:)كشريالا”:ملسو هيلع
 ام نإو ءهومّرحف مارح نم هيف متدجو امو ءهوُلِجَأَف لالح نم هيف متدجو امف ؛نآرقلا

 َملعلا ضبقيال هللا نإ ”:ملسو هيلع هّللا ىلص هلوقو'هّللا مرح امك هللا لوسر مرح
 ىأ) قبي مل اذإ ىتحءءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي نكلو «سانلا نم هعزتني ءاعازتنا

 “اولضأو اوأضف ملع ريغب اوتفأف« اولئسف ءالاهج اسو ءر سانلا ذختا املاع هللا
 ةاضرم بلطك «لطابلا ليوأتلا ىلع ةلماحلا ةدسافلا ضارغألا :اهنمو

 نم هللا لَنا ام نومك َنيِذْلا َّنِإ /:ىلاعت هلوقك ءىرهلا مهعابتا ىف كولملا

 زنا الإ مهوب نف نول يام كبلزأ نی نهب درر بانک
 ناك ًآالولفإ»:ىلاعت هلوق وهوءاهنع ىهنلا مهئاملع كرتو ءتاركنملا عويش:اهنمو

 انيجنَأ نَمِم ًاليِلق الإ «ضرألا ىف ٍداَسَفْلا ِنَع َنوَهَيةيِقَب ولوأ مكِلِبَق ْنِم نورا َنِ
 بلع هللا یلص هلوقو (نمرجم اواو هنو زرنا ام اول نبذل عو هن
 مهوسلاجف ءاوهتني ملف «مُه ءاَمَلَع مهتهن ىصاعملا ىف ليئارسإ ونب تعقوامل":ملسو
 ےہ مھنعلوء ضعبب مھضعب بولق هللا برضف «مهوبراشو مهولکآ و« مهسلاجم ىف
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 منوذتعي اوناكو اوَصَع امِب كلذ میرم نب یسیعو دواد ناسل ىلع سب
 :فيرحتلا بابسأ نمو

 جر هعمسيف «ئيش نع ىهنيو ٍرمأب عراشلا رمأي نأ :هتقيقحو قمعتلا -؟

 املکو ؛هيعاودو هناظمو ئيشلا ءازجأ ىلإ وأ ءةلعلا ءازجأ ضعب وأ ‹هوجولا ضعب

 اعف ام لک لمحیو ءابجاو هلعجيو ءدشألا مزتلا تاياورلا ضراعتل رمألا هيلع هتبشا

 ذك نع ىهنو اذكب رمأ ىلاعت هللا نأب رهجيف  رومألا هذه المش ىهنلاو رمألا
 نأ موق ٌنظءهيف عامجلا نع عنمو ءسفنلا رهقل موصلا َعّرَش امل عراشلا نأ امك
 ةلبق مئاصلا ىلع مرحي هنأو « سفنلا رهق ضقاني هنأل .عورشملا فالخ روحسلا

 فشكف ءةوهشلا ءاضق ىف عامجلا لكاشت اهنألو «عامجلا ىعاود نم اهنأل «هتأرما
 .فيرحت هنأ نيبو ةلاقملا هذه داسف نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 :اهنمو

 ماودك «عراشلا اهب رمأي مل ةّقاش تادابع رايتخا :هتقيقحو ددشتلا -“*

 مازتلاك بادالاو نئسلا مرتلي نأو ءجوزتلا كرتو لتبتلاو ءمايقلاو مايصلا

 ءورمع نب هللا دبع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن ثيدح وهو ,تابجاولا

 هيلع هللا ىلص هلوق وهو «ةقاشلا تادابعلا نم ادّصَق امع ءنوعظم نب نامثعو
 «قفرلا كرتب نيدلا ىفدحأ قمعتيل : ىأ ٠ هبلغالإ لحأ نيدلا داش نل” :ملسو

 راص اذإف (هضعب وأ هلك هلمع نع زجع الإ هتقاط قوف ةدابعلا نم هسفن فلكيو

 ؛هاضرو عرشلا رمأ اذه نأ اونَط مهسيئرو موق َمَلَعم ُدَّدشتملا وأ قَّمعتملا اذه

 .ىراصنلاو دوهيلا نابهر ءاد اذهو

 :اهنمو
 ةظم ةمكح لكل برضي عراشلا لجر ىري نأ :هتقيقحو ناسحتسالا-؛

 عرشيف «عيرشتلا رارسأ نم انركذ ام ضعب سلتخيف «عيرشتلا دقعي هاريو ءةبسانم

 ك رمأ امنإ ع راشلا نأ اوأر دوهيلا نأ امك ء«ةحلصملا نم لقَع ام بسح سانلل
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 فالتخا ثروُي مجرلا نأ اوأرو «حالصإلل ىصاعملا نع اًرجز دودحلاب مسي
 ءدلجلاو هجولا ميمحت : اونسحتساف ءداسفلا دشأ كالذ ىف نوكي ثيحب القت

 ةاروتلا ىف صوصنملا هللا مكحل ذبنو «فيرحت هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نيف

 الإ رمقلاو سمشلا ِتدبُع امو < ءسيلبإ ساق نم لأ”: لاق نيريس نبا نع .مهئاراب
 (نيط نم ُةتقَلَخَو ران نم ىبتفأخ ]:ةيآلا هذه ىلت هنأ نسحلا نعو “سيياقملاب

 سيياقملاب متذخأ نئل هللاو :لاق:ىبعشلا نعو «ساق نم لأ وهو سيلبإ ساق :لاق
 ىتح « سانلا ىلع نآرقلا حُب :لبج نب ذاعم نعو .مارحلا ّنَلحُملو لالحلا ّنُمَّرَحل
 هللاو «عَبَنأ ملف نآرقلا تأرق دق :لجرلا لوقيف «لجرلاو ىبصلاو ةأرملا هأرقي
 عبا ملف تآرقلا ُتأرق دق !لوقيف عبي الف مهيف هب موقيف عبنا ىلعل «مهيف هب ٌنَمْوقأ
 هتيب ىف رظتحيف بنُ ىَلعل اًدجسم ىتيب ىف ٌتَرِظَمْحأل عبتا ملف مهبف هب ُثمق دقو
 دقو «عبتأ ملف مهيف هب تمقو «عبتأ ملف نآرقلا تأرق دق :لوقيف ,عّبَتي الف اًدجسم
 هللا باتك ىف هنودجيال ثيدحب مهنيتآل هّللاو «عبتأ ملف اًدجسم ىتيب ىف ترظتحا

 امو مكايإف : :ذاعم لاق. عَبتُأ ىّلعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هوعمسي ملو

 ُهَلَز مالسإلا مِدهُي :لاق «هنع هللا ىضر رمع نعو .ٌةلالض هب ءاج امنإف «هب ءاج

 سيلام هلك اذهب دارملاو«نيلضملا ةمئألا مكحو ءباتكلاب قفانملا لادج و .ملاعلا

 .هلوسر ةنسو هللا باتك نم اطابنتسا

 :اهنمو
 دقتعا نيذلا ةلملا ةلمح نم موق قفتي نأ :هتقيقحو «عامجإلا عابتا -ه

 توبث ىلع عطاق ليلد كلذ نأ نظيف ئيش ىلع امئاد وأ ابلاغ ةباصإلا مهيف ةماعلا
 ريغ اذهو ةنسلاو باتكلا نم لصأ هل سيل اميف (قافتإلا ١ كلذ(نوكي)و٠ :مكحلا

 اليلد هولعجف هتيجح ىلع ىأ )هيلع (ةيمالسإلا ) ةمألا تعمجأ ىذلا عامجإلا
 باتكلا هدنتسم ىذلا عامجإلاب لوقلا ىلع اوقفتا مهنإف(هقفلا ةلدأ نم الا
 سيل ىذلا عامجإلاب لوقلا اوزوجُي ملو ءامهدحأ نم طابنتسالا وأ ةنسلاو
 لب اولاق ءُهَللا َلّزَنَأ امب اونمآ مهل ليِق اذِإَو إ):ىلاعت هلوق وهو امهدحأ ىلإ ادنتسم
 “ع ةو فن يف هرهيلا تكسمت امو ؛ةبالا 4از هلل انيق ام ی
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 نع اوصحف مهفالسأ نأب الإ  مالسلاو ةالصلا امهيلع  دمحمو مب
 :فلاخم ءةريثك عئارش مهل ىراصنلاو ؛ءايبنألا طئارش ىلع امهودجي ملف ءامهلاح

 .مهفلس عامجإ الإ كسمتم اهيف مهل سيل«ليجنإلاو ةاروتلل
 :اهنمو
 نأ :هتقيقحو ؛هتمصع تتبث ىذلا ىبنلا ريغ ىنعأ :مهوصعملا ريغ ديلقت-١

 وأ اعطق ةباصإلا ىلع هنأ هوعبتم نظيفءةلئسم ىف ةمألا ءاملع نم دحاو دهتجي

 ,ةموحرملا ةمألا هيلع َقَقَتا امريغ ديلقتلا اذهو ؛احيحص اثيدح هب اوُدرَيف ابلاغ

 ,بيصيو ئطخي دهتجملا نأب ملعلا عم «نيدهتجملل ديلقتلا زاوج ىلع اوقفتا مهنإف
 اذإ هنأ ىلع مزعلاو «ةلئسملا ىف ملسو هيلع هّللا ىلص ىبنلا صنل فارشتسالا عمو
 هللا لوسر لاقء ثيدحلا عبتاوءديلقتلا كرتءهيف دلق ام فالخ حيحص ثيدح رهظ

 نود ْنِم اًباَبرَأ مُهَئاَبهَرَو مُهَراَبحأ وُذَحَنِإ ظ:ىلاعت هلوق ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 اذإو ءهولحتسا ائيش مهلاولحأ اذإ اوناك مهنكلو «مهنودبعي اونوكي مل مهنإ : يدللا

 .هومّرَح ائيش مهيلع اومرح
 :اهنمو

 نوكي نأ كلذو ؛ىرخألا نم ةدحاو زيمتيال ىتحءةلمب ةلم طلخ ١-

 ةلملا ىف لخدي مث ءةقبطلا كلت مولع هبلقب قلعت «نايدألا نم نيد ىف ناسنإ
 هذه ىف اًهجو هلجأل بلطبف بق نم هب قلعت ام ىلإ هبلق لْيَم ىقيف ؛ةيمالسإلا
 وهو ءكلذل عوضوملا ةياورو ءعضولا زّوج امبرو ءاعوضوم وأ افيعض ولو «ةلملا
 مهيفاشن ىتح ءالدتعم ليئارسإ ىنب رمأ لزي مل ”:ملسو هيلع هللا ىلص هلوق
 “ا ركسأو اوكضق ىأرلاب اولاقق مالا يابس ءانبأو .نردگوملا

 ةمكحو «ةيلهاجلا ءابطخ ريكذتو «ليئارسإ ىنب مولع اننيد ىف لخد اممو

 رهو «مالكلاو ءلمرلاو «موجنلاو «نييسرافلا خيراتو «نييلبابلا ةوعدو «نيينانويلا
 ةاروتلا نم ةخسن هيدي نيب ئرق نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بضغ رس

 .ملعأ هّللاو .لايناد ّبتك بلطي ناك نم هنع هللا ىضر رمع برضو
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 :ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ةلاسر داعبتسا بابسأ
 :هُبابسأق ملسو هيلع هّللا ىلص دمحم انديس ةلاسر داعبتسا امأو

 هنم لالقإلاو جوزتلاراثكإ ىف مهلاوحأو ءايبنألا تاداع فالصخا ١-
 .كلذ هبشأامو

 .مهعئارش فالتخاو +
 .ءايبنألا ةلماعم ىف ىلاعت هللا ةنس فالتخاو ب

 روهمج ناكام دعب ليعامسإ ىنب نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةثعبو ۽

 . ليئارسإ ىنب نم ءايبنألا
 .بابسألا هذه لاثمأو - م

 :سانلا حالصإ ىف اهجهنمو ةوبنلا
 ,سانلا سوفن حالصإل ةنئاك ةوبنلا نأ “:ةلئسملا هذه ىف لصألاو

 موق لكلو؛مثإلاو ربلا لوصأ ءاشنإلال ء«مهتاداع ليدعتو مهتادابع بيذهتو

 مهيف ترهظ اذإف ‹ ةيندملا ةسايسلاو ‹ لزنملا ريبدتو «ءتادابعلا ىف تاداع

 لب «ةديدج تاداع مهل عضت الو ,ةّرملاب تاداعلا هذه لصأتست الف ةوبنلا

 هيقبت ىلاعت هللا ىضرل اقباطم احلاص اهنم ناكامف «تاداعلا نيب اميف ُرّيمت
 بسح ةريغُت ىلاعت هّللا ىضرل ايفانم «لصألل افلاخم اهنم ناكامو ءهظفحتو

 .هلّدعتو ةرورضلا

 وه ىذلا بولسألا ىلع هللا مايأبو هللا ءالاب ريكذتلا نوكي كلذكو

 ءايبنألا عئارش فالتخا ىف ببسلا وه اذهف ؛مهيدل عئاشو ءمهدنع فورعم

 . مالسلا و ةالصلا مهيلع

 ؟ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لّزن الول :اولاقف ءامجن اًمجن نآرقلا لوزنك(١)

 نم كلذ ىلإ امو ؛كولملا ةبلغ ةروص ىف مالسإلا ةلم روهظكو (*؟ ناقرفلا:رر
 .سواسولا
 .خلا ةوبنلا نأ :اهيف فالتخالا هجوف ؛ءايبنألا عئارش فالتخا ىنعي( ۲)
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 بيبطلا ٍتاَفَصَو فالتخاك عئارشلا فالتخا

 إف : بيبطلا (''تافصو ىف فالتخالاك عئارشلا ىف فالتخالا اذهو

 ,اردبّرخآلارمأيو « اًدراب ءاذغو ءاود امهدحأل فصي نْيَضيرملا رمأ ربَد اذإ

 ,امهجازم حالصإ وهو ءدحاو امهتجلاعم نم بيبطلا ضرغو ءراح ءاذغو
 :فطنم لك ىف بيبطلا فصي نأ نكميو؛ ريغال ءامهنم ةدسافلا داوملا ةلازإو

 لرصفلا نم لصف لك ىفراتخي كلذك و ءاهلهأ مئ الت ءةفلتخم ةيذغأو ةيودأ

 ."'""لصفلا كلذ بساني افلتخم اجالع
 ىلتبا نم ةجلاعم  هّدجم لج  ىقيقحلا بيبطلا دارأامل كلذك

 مهبلع ئراطلا داسفلا ةلازإو ءةيكلملا ةوقلا ةيوقتو«ىناسفنلا ضرملاب
 .مهتاروهشمو «مهتاداعو رصع لك ماوقأ فالتخا بسحب ةجلاعملا تفلتخا

 . مهتاملسمو

 دوهيلا جذومنأ

 ءوسلا ءاملع ىلإ رظناف «د وهيل" ج ذومنأ ىرت نأ تدرأ نإف «لک ىلعو

 باتكلا صوصن نم نوضرعيو ‹ فلسلا ديلقتب نوعلويو ءايندلا نوبلطي نيذلا
 نعاوضرعأف ءهناسحتسا ىلإ وأ ءهدّدشتو ملاع قمعت ىلإ نودنتسيو «ةنسلاو

 ةدسافلا تاليوأتلاو ءةعوضوملا ثيداحألا اولعجو ءموصعملا ع راشلا مالك

 امه مهنأك رظناف ‹ ةودق

 بيبطلا هبتكي ام :ةفصولاو ؛هرادقمو همساب هنيَع :ءاودلا بيبطلا َفصَو(١)

 .ةيودألا نم ضيرملل
 .ءاتشلاو فيصلاو ءفيرخلاو عيبرلا :ىهو ؛ةنسلا نمزأ نم نمز :لصفلا (۲)

 .هنومن ىهو ؛ةيسراف ةملك امهلصأ ؛ يشلا لاثم :جذومنلاو جذومنألا(۳)
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 “ىراصنلا ركذ

 اهيلع درلاو ثيلثتلا ةديقع

 :مهلالَض ناكو «مالسلا هيلع ىسيع انديسب نينمؤم اوناكف :ىراصنلا امأ

 نوقنتعملا ءمالسلاو ةالصلا هيلع «حيسملا ميرم نبا ىسيع عابتأ مه:ىراصتلا(١)
 . سايق ريغ ىلع (ةرصانلا )ىلإ ةبسن « ىنارصن :اهدرفم «:ةيحيسملا ةنايدلل

 علطتلاو ايندلا ىف دهزلا ىلإ وعدي ءديحوت نيد اهرمأ ةيادب ىف :ةينارصنلاو

 ءاج مالسلا هيلع هنإف ءدوهيلا هموقل ةصاخ حيسملا ةلاسر تناكو .ةرخآلا ىلإ

 ءاًعيمج ملاعلل سيلو ءٌةلاضلا ليئارسإ ٍتيب(لمحلا:فورخلا عمج)فارخ ىدهيل
 ىلإ ):ىتم ليجنإ ىف رشاعلا بابلا نم ةسداسلاو ةسماخلا ةيآلا ىف هلوق ليلدب
 فارخ ىلإ ىرحلاب اوبهذا لب ءاولخدتال نييماسلا ةنيدم ىلإو ءاوضمتال ممأ قيرط
 ةعبارلا ةيآلا ىف رشع سماخلا بابلا ىف اًضيأ ىتم ىفو (ةلاضلا ليئارسإ تيب
 (ةلاضلا ليئارسإ تيب فارخ ىلإ الإ لّسْرَأ مل ):نيرشعلاو

 هيف لوخدلل دوهيلا ريغ اعدف (لواش لوألا همساو )لوسرلا سلوب ماق مث
 ديحوتلا نع نيدلا اذه ج رخف «نيدلا اذهل ةاعدلا هنم اهذخأف,ثيلثتلا ةركف عدتباو

 .هلإ نبا وأ اهَلِإ :ةزاتمم ةيصخش حيسملا ةيصخش اولعجف «ثيلثتلا ىلإ
 نيدال ءسلوب نيد وه نآلا نويحيسملا هعبتي ىذلا نيدلا نإ :لوقن نأ اقحف

 ىلإ عجريلف ءاش نمف .دهاوشلاو نيهاربلا ىلإ جاتحي ىوعدلا اذهو .حيسملا

 هنإف .هللا ةمحر هيلع ىدنهلا هللا ةمحر خيشلا ةثاحبلل (15:7)“ قحلا راهظإ"”

 مجعم ىلإو «باتكلا لهأو نيملسملا نيب ةفلتخملا لئاسملل ةدام رزغأو عمجأ

 ىلع ىنامثعلا ىقتدمحم خيشلا ةمدقت ىلإو )٠05:5( ىرصملا فؤرلا دبعل نآرقلا

 "كتلك اب تن رق” ب اهامسأ ىتلا ةيدرألاب قحلا راهظإ ةمجرت
 ترهظدق هنأ ملعا مث ,دوهيلاركذ ةحتاف ىف ةعبرألا ليجانألا ركذ مدقت دقو

 ءابانرب ليجنإ تلمهأو ءاهنم ةعبرأ ىلع ةيحيسملا فئاوطلا تقفتا «ةريثك ٌليجانأ

 (سج) ليجانألاو ابانرب ليجنإ نيب نأ ىلع ءملسو هيلع هّللا ىلص دمحمب رشبي هنأل
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 ىلع هثداوح ىف دمتعي ابانرب ليجنإف ءرومألا رثكأ ىف اًريبك اًبراقت ةعبرألا ج
 ىسوم رافسأ اهتمدقم ىف ءارفس نيرشعو نينثاب دهشتسي وهو ميدقلا دهعلا رافسأ

 ىنعملاو ةياورلاب عضاوملا رثكأ ىف ةعبرألا ليجانألل قباطم وه مث ءروبزلاو ايعشأو
 ستوكس )ابابلا ةبتكم ىف ناك ليجنإلا اذهو ءىرخأ ةرات فرحلاو صنلابو ءةرات

 هتبتكم نم (ونيرمارف )بهارلا هلمح دقو .رشع سداسلا نرقلا ىف (سماخلا
 ىف ةيلاطيإلا ابابلا ةخسن تظفحو «ةيبرعلا ىلإ ارخؤمو «ةيزيلكنإلا ىلإ مّجرتو
 .م191 4 ةنس ىربكلا برحلا لبق ام ىلإ انيف طالب ةبتكم

 ىم «(۷3۲۸)صقرُم :اذكه اهنوبتري مهو ءةعبرأ مهدنع ةدمتعملا ليجانألاف
««mMathew)(حيسملا ديسلا خيرات نع جرختال ىهو )(لا٥»)انح وي( ن «)اً ر  

 :اهنع اذبن كيلإو

 عمجو ؛حيسملا ديسلا جورع نم ةنس )۷٠( دعب بتك :صقرُم ليجنإ - ١
 ةصقب أدبي «ةليلق هتدامو ءهعابتأ اورصاع وأ «هورصاع نيذلا ةاورلا نم ليجنإلا اذه

 .ةريخألا همايأو حيسملا ديسلا تالّوجت نع مث ءناّدّمعملا انحوي
 ليجنإ ةدام نع ديزت هتدام «لوألا نرقلا رخاوأ ىف بتك : ىتم ليجنإ -۲

 ةعطق َلَعِي وهو ءرصعلا كلذل ىبدألا بولسألاب ةقَّسْنُم حيسملا لاوقأب ىتأي «صُقرُم

 .ةريخألا همايأو حيسملا بسن نع ملكتي مث «ةينف

 دجويال «ةديدج هتداماَتلُثو «ىناثلا نرقلا لئاوأ ىف بتك :اقول ليجنإ-»*
 .هب ناعتسا دق هنإف صقرم ريغ «ىرخألا ليجانألا ىف هلثم

 ضعب فلاخت هتدامو «ةيحيسملا ةفسلفلا ٌةرذب دعي وهو :انحوي ليجنإ - 4
 متت مل هنكلو «ىلاثلا نرقلا ثلث ىف هنم مسق بتك «ىرخألا ليجانألا ىف ءاجام

 .ىناثلا نرقلا نم ةرخأتم تارتف ىف الإ ىرخألا هئازجأ ةباتك

 ۸۹:١( نآرقلا مجعم )ة ء ورقملا ملاعلا تاغل عيمج ىلإ ليجانألا تمجرتو
 :اهانعم ةينانوي ةملك :ليجنإلا :“نونفلاو مولعلا ىف دجنملا ” بحاص لاقو

 عبرأب انيلإ تلصو «هلاوقأو حيسملا لامعأ ةعومجم :ليجانألاو «ىرشبلا

 س  صقرمو اقولو  لسرلا نم امهو  انحويو ىتم :اهعضو ءتاياور
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 ىرشبب مانألل تنأ اهنأل ليجنإلاب تيمسو  حيسملا ذيمالت نم امهو مسبب
 . هأ ىدافلا حيسملا دي نع صالخلا

 ىلع ذخأي نم :) اًراَشَع ناكءرشع ىنثالا حيسملا ةذمالت نم:ىتم :لاقو
 هل ؟كلذ ناك ىتمو نيأ انيقي فرعن نأ نود دهشتسا “موحن رفك” ىف (اًسكَم عّلّسلا
 .لصألا ىدوهيلاءنيطسلف ىحيسمل هبتك ىتم ليجنأ

 حيسملا ليمالت دحأ ءريبكلا بوقعي وخأو ةموإسو ىدبز نبا بيبحلا انحويو
 ىف تامو «باذعلاو تاداهطضالا ىناع .ةعبرألا نييليجنإلا دحأو ءرشع ىنئالا

 .لوألا نرقلا رخاوأ ىف امهبتك ءايؤرلا رفسو انحوي ليجنإ هل .ةحلاص ةخوخيش

 ءابيبط ناك هنأ حجرملا نم «هرافسأ ىف لوسرلا سلوب قيفرو سيدق: اقول
 .لسرلا لامعأ رفسو اقول ليجنإ بتك ۷١ وحن ىفوت

 ةسينك سيساأت هيلإ نوبسديو «سرطب ةذمالت نم «ىليجنإلا سيدقلا : صقرم
 عبرألا تاراشبلا ىدحإ وهو ءصقرم ليجنإ هل (؟14 )اديهش تام ءةيردنكسإلا
 .(سقرمو اقولو انحويو ىتمو ليجنإ ةملك-)

 نيدلا لالج لاس ٠٠:١( رنآرقلا مجعم ىف ىرصملا فؤرلا دبع لاقو
 ىف رشبملا ىكر منادلا نسلن ديرفلا سقلا ةيبرعلا رايدلا ىف ىدمحألا رشبملا

 :اهنم ةلئسأ ةدع ۱۹ ۲۷ ةنس قشمد

 صقرمو ىتم نوك ةيخيراتلا ةلدألاب تبثت نأ كنكمي له :ىناثلا لاؤسلا

 نيب ةلاودتملا ءةعبرألا بتكلا هذه اونود مهنأو ,حيسملا ةذمالت نم انحويو اقولو

 ؟مكيديأ

 الو .حيسملا لسر نم انحويو ىتم نوكب ربخت ليجانألا سفن :سقلا باوج
 هنأ ةميدقلا تاداهشلا ىف ركذيف سقرم امأو ءكلذ فلاخي ءامدقلا دنع ىيش دجوي

 نأ اضيأ تبغت ةميدقلا تاداهشلاو ءسلوب قيفرك اقول نأو ءلوسرلا سرطب قيفرك
 فيلأت ةهج نم ثحب دجوي هنكل «ثلاثلا ليجنإلا اقولو «ىناثلا ليجنإلا نّود سقرم

 انحوي وه ناك هنإف عبارلا ليجنإلا نع ىه ثحبلا ةيمهأ نكل ءلوألا ليجنإلا ىتم

 (س) بسن ىضاملا نرقلا ىف ءاملعلا نم نوريثك ركنأو ؟هريغ مأ حيسملا لوسر
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 ,رخآب ةدحتمو «هجوب ةرياغتم ءازجأ ةثالث ىلاعتو كرابت هلل نأ نومعزي مهنأ

 :“ةئالثلا''ميناقألا” اهنومسي اوناكو

 ريب نأ ةثيدحلا ثاحبألا نم رهظي هنكل ءلوسرلا انحوي ىلإ ليجنإلا اذه ىب
 (ىهتنا )لوسرلا انحوي وه هفلؤم نأ :ميدقلا ركفلا ىلإ نولاّيم ءاملعلا

 رم لمجلا ضعب اهيف نورخأتملا وأ اهوفلؤم داز له :عبارلا لاوسلا اهنمو

 ' ؟ال مأ مهسفنأ دنع

 رم اوفرع ام ىلع ائيش اودازام نيفلؤملا نأ دقتعن افنآ ليقامك :باوجلا

 زوجي نيرخأتملا ةهج نم امأ ١-4( ع لوألا حاحصإلا ءاقول ليجنإ عجار)رابخألا

 حاحصإلا نم ١-١١ ع و ريخألا لصفلا نم ۹-۲٠ ع صقرم ليجنإ ىف اوداز مهنأ
 مدقأ ىف نيتدوجوم اتسيل نيتروك ذملا نيتعطقلا نأ ذإ « انحوي ليجنإ نم نماثلا

 (امهنع لقنلا نم تيهتناو « باوجلا ىهتنا).خسدلا
 ىف ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد ىلإ عجرت نأ كيلع !ىراقلا اهيأ :كل لوقأو

 ءليجانألا ىف عساو فيرحت ىلع كلدت ىهف ۸۹۸ ةحفص رشع عباسلا ءزجلا

 ٣۲۲ ص ىناثلا ءزجلا ىف نوراه ةجابيد عجارو «خسنلا مدقأ ىف دجويال امعو

 ,روهشملا هريسفت ىف ىتوهاللا ىحيسملا اوليمد در  ج ةمالعلا لوقي كلذكو
 ليجانألل ةميدقلا خسنلا نأب ٠۹۲۷ ةنس ةيناثلا هتلاسر ىف هسفن سقلا فرتعي مث

 دق تناك حيسملا دعب عبارلا نرقلا اهخيرات ىتلاو ءمويلا ةدوجوملا ةعبرألا

 دجوي هنإ مث ءسانلا ىديأ اهب تبعل ىتح ةفورعم ريغ ةليوط ةدم تيقبو «تعاض
 مهيف ىأرلا تبن نأ اننكميالاذهلف ءليجانألا ىفلؤم تايصخش نييعت ىف فالتخا

 .نيساسدلا وأ نيصاصقلا نم اهب نيبعاللا نأ وأ مهتاور نم وأ نييراوحلا نم مهنأ

 نم ريثك ةيلصأ نأ امك ءخسنلا مدقأ ىف دجويال ٣١ -۲۷ یتم ليجنإ نأ ىلع

 (ءامسلا ىلإ دعصأ ):لثم اهل لصأال تاملكلا

 ءرداصملا ةبرطضم ةيخيرات بتك اهنأ :ليجانألا هذه ىف :لوقلا ةصالخو

 (نآرقلا مجعم ةرابع ىهتنا ٠١ ضقانتم وه ام اهنمو ءبذك وه ام اهنم
 .لصألا و موموومز صخشلا :اهانعم ءةينايرس ةملك ىهو«مونقألاعمج ميناقألا( ١
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 متن ١.. 11١ ()ىولاعلا أدبم ءازإب وهو ؛بألا :اهدحأ

 ؛ةفسالفلا تاحلطصمب ىراصنلا تاحلطصم هللا همحر فنصملا مامإلا تراق(١)

 «ّلوألا ّلقعلا لوألا رداصلابوءىلاعت بجاولا ٌتاذ ملاعلا أدبمب نونعي ةفسالفلاو

 نع هلاعفأ ىف نغتسم رهوج :مهدنع لقعلاو .ةرشعلا لوقعلا ةدرجملا لوقعلابو

 .دوجولا ةضافإ ىف هتاعونصمو بجاولا نيب طسوتم «ةينامسجلا تالآلا

 :هوجوب هيلع اولدتساو
 الو ءبكرم مسجلا نأل ء.مسجب سيل بجاولا نع لوألا رداصلا نأ :اهرهشأ

 رداصلاف ءلحمالب موقيال هنأل اضرع الو ءدحاولا الإ ىقيقحلا دحاولا نع ردصي

 هنع ردصيال ءاذدحاو هتاذ ثيح نم ناك نإو وهو «لوألا لقعلاب ىمس درجم رهرج

 هناكمإو ءبجاولاب هدوجوو ءهسفن ىف هدوجو :تاهج ثالث هيف نكل ءدحاولا الإ

 مظعألا كلفلاو__ هدوجو رابتعاب  ىناثلا لقعلا ؛ءايشأ ةثالث هنع ردصيف ؛ىتاذلا

 رابتعاب _ كلفلااذهل ةربدملا سفنلاو  هناكمإ رابتعاب لوألا كلفلاوهو
 كلفو «ثلاثلا لقعلا : ثالثلا تاهجلاب ىناثلا لقعلا نع ردصي مث  هبوجو
 امو ءرصانعلا ملاعل ربدملا ءرشاعلا لقعلا ىلإ اذكهو ءهل ةربدملا سفنلاو «تباوثلا

 تاهج ددعو رودصلا ةيفيك ىف مهلو ءداوملا دادعتسا بسح ىلع ءاهنم بك رتي

 ةيفسنلا دئاقعلا حرش حرشل ساربنلا نم)اهطسب لحم اذه سيل ءرخأ لاوقأ لوقعلا
 همحر هللا ىلو مامإلاف (حيضوتب ٠١١ ص ىورايهربلا زيزعلا دبع دمحم ةمالعلل
 كل فشكنيل ءةفسالفلا ثولاثب ىحيسملا (ةئالث نم بكر ام رثولاثلا هّبَس هللا
 .قطنملاو ةفسلفلارصع ناك هرصع نأل ةفسالفلا ثولاث هيبشتلل راتخاو «لاحلا

 تانايدلا اهب ت ءاج ءادج ةميدق ةنايد ىه :ثيلثتلا ةديقع لصأ نأ ملعا مث

 هيبأو حيسملا ةيصخش لغم تايصخش نع تملكت دقو ءةيلبابلاو ةيدنهلاو ةيرصملا
 .انمدق امك ديحوتلا ةركفب تماق نأ دعب ارخؤم ةيحيسملا ةنايدلا اهب ت ءاج ىتلا «همأو

 سروه نبالاو (05:15) سريزوأ بألاوه :نييرصملا ءامدق دنع ثيلثتلاف

 .سريزوأ ةجوز(او15) سيزيإ ءارذعلاو «(!0005)
 ىروسو (ءاوهلا ) وياَوو (رانلا )ىيجأ وه لوألا ثولاثلا نإف :ةيدنهلا ثيلثتلاو
 )= (Vishnu) ونشوو امه رب: وه «ںائ ثولاث ةطلسلا مهنم عزن دقو (سمشلا)

 ۷٥
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 رهفونشو امأو «ليدبتلاو ةايحلا هلإ وهف اوْيِش هلإلا امأ (56172)اويشو ىج
 .اهالعأ وهو ءقلاخلا ئرابلا وهف امهرب امأو ءظفاحلا

 ىتلا ةركفلاو ٠١(: ص دنهلا ىف مالسإلا خيرات )رمنلا معنملا دبع خيشلا لاقو

 كلو ؛دحاو هللا نأ مهنم دحاو ريغ ىنثدح امك  سودنهلا ةدابع اهيلع موقت
 انزمر كلذلو ءدرجملا روصت عيطتسنال اننإ :نهاك ىل لاقو خلا ونشفو افيش ىف لح
 :مهضعب ىل لاقو .هل هجوتلاو هروصت نكمي ىتح «ةهلآ اه انيمس ىتلا زومرلا هذهب هلإلل
 مهنم ةقرف لكو .ىسيع ىف هلإلا حور لولح نع نييحيسملا ةركف نم ةبيرق انتركف نإ
 . ها ماوعلا ال نيفقثملا ريسفت اذهو ؛هودبعف ءدحاو ىف ةهلآلا لولح ىف تدقتعا

 باب حتف امل «ثيلثتلا ةركف عدتبا ىذلا وه سلوب نأ كل انلق ام ركذت انه
 قرطلا برقأ ةركفلا كلت ىأر هنأل ءاعيمج ملاعلل ىأ دوهيلا ريغل ةيحيسملا ةنايدلا

 .ةبغرب اهنوقلتي رخألا تانايدلا نإف «هتيغب ىلإ هلوصول
 (Aہں) ونا :ىهو «ةميظع ةهلآ ةئالث ىف نودقتعي اوناكف :ةيئبابلا ثيلثتلاو

 ءناسنإلاو ضرألا قلاخ (0146 900 6)خودرموأ (8331) لعبو ءءامسلا بر

 ىف «لوألا ثولاثلا نّوكت ةثالثلا ةهلآلا هذهو ؛ضرألا تحتو ءاملا بر (عدرايهو
 هلِإ (010020)ناميرو سمشلاو (510)نيس نم ابكرم ىناثلا ثولاثلا ناك نيح
 اهب جوزت ٌةهالإ (ايهو لعبو ونأ)ةهلآلا هذه نم دحاو لكل ناكو «قربلاو دعرلا
 (81ب)وتيلعبب لعب جوزتو (80د)وتنأ ىه ونأ ةجوزف ءقلخلا داجيإ ىف هنواعتل
 (Dom i(. a)اگينم ود حوزت ایهو

 دونهلاو نييرصملاو ةفسالفلا ثيلث :ةميدق تاثيلغت ةعبرأ هذهف :ةلمجلابو

 لهسيل اسماخ ائثيلثت سلوبلا ع رتخاف ءاعيمج ملاعلا ىلع ةرطيسم تناك «نييلبابلاو

 .هرسأب ملاعلا ىلإ ىحيسملا نيدلا ةعاشإ قيرط هل

 ىف نوكي نأ نكمي هنألءديحوتلا نيد :ةيحيسملا نيد فّرح هنإ :لوقن وأ

 ىقبف ةيحيسملا ةلملا ىف لخد مث «ةقبطلا كلت ثيلثت هبلقب قلعت نايدألا نم نيد

 .اضيأ ةيحيسملا ةلملا ىف اًهجو هلجأل بلطف «لبق نم هب قّلعت ام ىلإ هبلق ليم
 (-2) قيلعتلا اذهل ٌتعجارو)هبابسأو فيرحتلا ىلع مالكلا نم انمدقام عجارو

۷٦ 



 عيمجل لماش ماع ىنعموه ىذلا لوألا رداصلا ءازإب وهو ؛نبالا:ىناتلاو
 ''"تادوجوملا

 دجنملاو 5-48 ص ددهلا ىف مالسإلا خيراتو 66:١ "١١١ نآرقلا مجعم سک

 (ىتش عضاوم نم نونفلاو بدألا ىف
 ةهجو هل فنصملا مامإلا انبحاصو ءلوألا لقعلا لوألارداصلاب نونعي ةفسالفلا

 ىلع مامإلا ملكتو ؛مهبهذم ةفسالفلا ىلع درو ءاهرك ذف ةلئسملا هذه ىف ىرخأ

 ص) ريثكلا ريخلا ىفو (١۳-۲۸:۲)ةيهلإلا تاميهفتلا ىف اطوسبم ةلئسملا هذه
 :لاقف .۲-۲٤

 لوألا رداصلاو ؛قداص ءدحاو الإ هنع ردصيال دحاولا نأب ةيفسلفلا ةيضقلا
 .ةفسالفلا همعزي امك لقعب سيلو «هناحبس هللا ءامسأ نم مسا ةيبجاولا ةقيقحلا نم

 ىيشلا نأب الإ هنع زاتميالو ءهيلع اقداصو ,.ئيشلل اناونع ناكام :مسالاو
 ةحراش ةيصوصخ هعم ذخأ ثيح نم لب ءمسالا اذه وه سيل ءكلذ وه ثيح نم

 ءاضتقا نم تسيل ةيبنجأ ةدئاز ةيصوصخوأ ؛ةعبرألل جوزلاك ؛ىيشلا ةيهامل

 .مومعلا ليبس ىلع “مسإلا” ةيهام هذه ؛ناسنالل بتاكلاك ءةيهاملا

 نأل  ةيهاملا مزال ىنع لوألا ليبقلا نم هنأ مرجالف رداصلا اذه امأو

 ؛ةيهاملا ءاضتقا ريغ نم دوجولا مزال نوكيام كانه روصتيالف «هدوجو نيع هتيهام

 وه نوكي فيكف)هيلع قداصالو ءبجاولل ناونعب سيل رياغتم رهوج لقعلاو
 ۰ (؟لوألا رداصلا

 (:لاقف ةث الث اهوجوركذف هوجو بلطملا اذه تابثإ ىف انلو

 هتلکاش سیل عادبإلا نأ :ىه ؛ةمدقم ديهمت ىلإ جاتحي اضيأ :ثلاثلاو

 لعج هنأ قحلا لب ءةيطلخلا ةئيهلا هرثأ ىذلا ءبكرملا لعجلا الو ءانبلا ًةلكاش

 .ىلجلا رظنلا وه اذه هسفنب ئيشلا هرثأ ءطيسب
 سيل نأو ءردصملل ام لاثمت لوألا رداصلا نأب مكحي قيقدلارظنلاو

 لوألا رداصلاو ءىصحتالودعتال تايصوصخ ىف ردصملا ةهج روهظبالإ ساجبنالا
 ذإ «هريغ ردص امل صاخ رمأ ردص ول هنأل ؛اهعمجأ تارداصلا تاتشل عماج

 ح .دحاو الإ هنع ردصيال دحاولا
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 .ةدرجملا لوقعلا ءازإب وهو ؛ سدقلا حور :ثلاثلاو

 ىا ,مالسلا هيلع ىسيع ح ورب "١ع ردت “نيالا” مونقأ نأ نودقتعي اوناكو
 ىف نيالا رهط ثلادك ٠ ناسنإلا ةروص ىف رهظي دق مالسلا هيلع ليئربج نأ امك

 نقو ىف اضيأ رشبو هلإ نباو هلإ ىسيعف ؛ مالسلا هيلع ىسيع حور ةروص
 تضق دقو ؛اهنم رداصلاو ةهجلا نيب ةقرافلا ةئيهلا ةيصوصخلاب ىنعأ امنإو تو
 إو ءامرهظم نولب نولتيال رهاظملل عماجلا ىيشلا نأب ةيرطفلا ةرورضلا

 .اعماج ناك امل

 لج بجاولا ةهجل لاثمت لوألا رداصلا :لوقنف ,ةمدقملا تدهمت اذإو

 الإ هنع زاتميالو ءاهاصحأ الإ ةريبكالو ةريغص رداغيال ءهلكب هلك هدجم

 يا هناحبس هللا ءامسأ نم مظعأ مسا هنأ مرج الف ,ةحراشلا ةيصوصخلاب

 | (ةيهلإلا تاميهفتلا)
 ر“امن هلبق”هباتك ىف ىلاعت هللا همحر  ىوتونانلا مامإلا ملكت دقو

 :لوقلا ةكلذفو اطوسبم ةلئسملا هذه ىلع (هدعب اميفو ١5١ ص

 مث ءلوألا ىلجتلا ىفةعمتجم اهرسأب ._ةيبجاولا ةيتاذلا تالامكلا .نأ

 هللا بناج نم راونألا اهيف تعمتجا سمشلاك «ملاعلا ىلإ تالامكلا هنم تردص

 .ملاعلا ىلإ اهنم تجرخ مث «ىلاعت

 دوجولا وهو «لوأ رداص هنم رداصلاو «دوبعم ىلوأ ىلجت ىلجتلا اذهو
 «مرهفم هقوف سيلف دوجولا ىلع تهتنا دق ميهافملا ةلسلس نأل درجملا طسبنملا

 نم لوألا رداصلا وه “دوجولا” نأ اذه نم ملعف ؛اضيأ تالامكلا عمجم وهو

 ناكف درجملا طسبنملا دوجولا اذه نم هريفاذحب ملاعلا دجو مث ءلوألا ىلجتلا

 لوألا رداصلاف ءدوجولا اذهل ةزيامتم صصحو «ةقرفتم تاعطق اهرسأب تانئاكلا

 .تادوجوملا عيمجل لماش ماع ىنعم

 ةيافك روكذملا ردقلا ىفو ءقيقد ثحب ىلإ جاتحي ءليوط مالكلا ليصفتو
 .ريصبلا بلاطلل

 . صمقت ىأ عردت )١(
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 ."')اعم ةيهلإلاو ةيرشبلا ماكحألا هيلع ىرجتو ؛دحاو
 ' احب ب77 آذآ

 فراعملا ةرئاد عجار ءمهبهذم نم مامإلا هركذ ام ىلإ ىراصنلا روهمج بهذ ر

 نأ معزت مهنم ةقرف نأ :(201 ص )'"ديواج ديون ”ىفو 474 ص ؟؟ جاكيناتيربل
 .ءارذعلا ميرمو نبالاو بألا :ةئالثلا ميناقألا

 ثيلثتلا نإ :اولوقي ملام ققحتتال ثيلثتلا لهأ نيبو اننيب ةعزانملا نأ ملعا مث

 عازن الف ءىرابتعا ديحوتلاو ىقيقح ثيلشتلا :اولاق نإو ,9ايقيقح امهيلك ديحوتلاو

 بتك ىف هب حرصم وه امك «ىقيقح امهنمالك نإ :نولوقي مهنكل ؛مهنيبو اننيب

 ىف (ردنف سيسفقلا 2 قحلا تازيم بحاص لاق( "r05e 1)تنتستورب ءاملع

 تولمحي نييحيسملا نإ ):اذكه لاكشاإلا لحب ىمسملا هباتك نم لوألا بابلا

 (ىقيقحلا ىنعملا ىلع امهيلك ثيلثتلاو ديحوتلا

 افالتخا حيسملا مسجو نبالا مونقأ نيب داحتالا ةقالع نايب ىف اوفلتخا مث

 داسفلا نع ولخيال داحتالا ةقالع نايب نأ تنتستورب ءاملع ىأراذإ ىتح ءاديدش

 نعو ءاهنايب نع توكسلا اوراتخاو «مهسفنأ اوزجعو فالسألا ءارآ اوكرت «نيبلا

 .ةثالثلا ميناقألا نيب ةقالعلا نايب

 راصف «قولخم ناسنإب دحتا نبالا نإ :ةيروطسنلاو ةيبوقعيلاو ةيناكلملا لاق
 ىف اوفلتخا مث مهبرو دابعلا هلإ وه حيسملا نأو ءادحاو احيسم هب دحتا امو وه

 قرفلا نايب ىف ططخلاب ىمسملا هباتك ىف ىزيرقملا ةمالعلا هنيب ءداحتالا ةفص

 ۲۸:١ قحلا راهظإ ىف هّللا ةمحر ةمالعلا هاكحو ء«هرصع ىف تناك ىتلا ةيحيسملا

 ىراصنلا ءارآ تفلتخا اذكو ؛تافارخلا لقنب انل حمستال فورظلا نإف «هعجارف

 تلاقو ءهلإ عومجملا نأ امك هتاذب هلإ مونقأ لك :ةفئاط تلاقف «مونقأ لك مكح ىف

 عومجملا نأ :__ ةيلوقرملا ىهو  ةثلاثلا تلاقو ءزوجتلا ليبس ىلع عومجملا

 (م969١ ةنس نانبل عبط ۰ .۸:۳ ةيزيرقملا ططخلا )ءهلإب سيل دارفألاو هلإ

 ريحتيو ءءاوشعلا طبخ ءالهجلا اهيف طبختي امم ةديقعلا هذهف :ةلمجلابو

 نأ ىكحو ءاهنايبو اهريوصت نع نوزجعيو «مهفنالو دقتعنانأب نوفرتعيو مهؤاملع
 ثيلثتلا ةديقع اميس ةيرورضلا دئاقعلا نيسيسقلا ضعب همّلعف ءرّصنت ايكذ الجر

 (ب ام تظفح !ىالوم اي :لاقف ثيلثتلا نع هلأسو ةدم دعب هبلط مث اضيأ
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 ىتلا ليجنإلا صوصن ضعبب ةديقعلا هذه تابثإ ىف نوكسمتي اوناكو

 رارآلاب نولدتسي كلذك و''”مالسلا هيلع ىسيع ىلع “نبالا” ظفل اهيف قلطأ
 .ةلالل دحاولا نأ :حيسملا برلا لضفب الماك امهف تمهفو ءاًديج ىنتملع سب
 ,نآلا هلِإ الو داحتالا لجأل لكلا تامف ءتامو مهنم دحاو بلصو ءدحاو ةئالثلاو
 (فرصتب 781:١ قحلا راهظإ )!داحتالا ىفن مزلي الإو

 ,انحوي ليجنإ نع ةلوقنم ةلمجم ابلاغ نويحيسملا اهب كسمتي ىتلا لاوقألا )١(

 ,مهدوصقم ىلع ةيقيقحلا اهيناعم بسحب لدتال اهضعب :ماسقأ ةثالث ىلع ىهو
 لاوقألا نم اهريسفت مهفي لاوقأ اهضعبو < ءمهمعز درجم اهنم ةيهولألا طابنتساف

 مهيأرل رابتعا ول اضيأ اهيفف «ليجنإلا عضاوم ضعب نم وأءرخألا ةيحيسملا
 ٠ كلذ نكيلف ليواتلا بجو اذإف ءاًضيأ مهدنع اهليوأت بجي لاوقأ اهضعبو

 جذومنألاب فتكنلو ءلكلا لقن ىلإ ةجاح الف ؛صوصنلاو نيهاربلا فلاخيال
 :هيلع ىقابلا سيقنل

 نبا ” ظفل ىلاعت هللا قالطإ ٠ نم مالسلا هيلع هتيهولأ ىلع ن نوكسمتي (فلا)

 ا عجار “بألا ” ظفل ىلاعت هللا ىلع مالسلا هيلع هقالطإ نمو ءهيلع “هللا

 ىبجيسو ؛انحوي ليجنإ نم ةريثكلا عضاوملاو ٠٠:۲١ اقول ليجنإو ۳۲:٠۳ سقرم
 .باتكلا ىف اذه نع باوجلا

 :هيفف ٠:8 انحوي ليجنإ أرقا ءملاعلا اذه نم هنوك ىفن مالسلا هيلع هنأ( ب)

 نم تسلف انأ امأ «ملاعلا اذه نم متنأ ءقوف نمف انأ اما ؛لفسأ نم متنأ :مهل لاقف)

 .ٌتمّسحتو ءامسلا نم تلزن “هلإ ”ىنأ ىنعي (ملاعلا اذه

 ليجنإ ىفف ىفف ءاضيأ هذيمالت قح ىف لوقلا اذه لثم لاق مالسلا هيلع هنإ : :انلق

 متسل مكنكلو «هتصاخ بحي ماعلا ناكل ماعلا نم متنك ول) :اذكه ۱۹:۱٥١ انحوي
 لثم 15و ٠٤:۱۷ ىفو (ملاعلا مكضغبي كلذل «ملاعلا نم مكت رتخأ انأ لب « ملاعلا نم

 ةهلآ مهلك اونوكي نأ مزل اومعز امك ةيهولألل امزلتسم اذه ناك ولف ؛كلذ
 نأ لب ءكلذك تسل انأو ةئيندلا ايندلا بلاط متنأ :حيحصلا ليواتلا لب ؛هللاب ذايعلاو

 :ءاحلصلاو داهزلل :لاقي ةنسلألا ىف عئاش زاجملا اذهو ؛هّللا ءاضرو ةرخآلا بلاط
 .ايندلا ع نماوسيل مهنأ

 ب ىلع لدياذهف (دحاو بألاو انأ ):اذكه ٠:٠١" انحوي ليجنإ ىف(ج)

A: 



 .هّللاب حيسملا داحتا سي

 ۲۴ -۲۱:۱۷ انحوي ليجنإ ىفف« اًضيأ نييراوحلا قح ىف اذه لثم عقو :انلق
 اًضيأ مهاونوكيل كيف انأو يف بألا اهيأ تنأ كنأ امك ءادحاو عيمجلا نوكيل) :اذكم
 اونوكيل ىنتيطعأ ىذلا دجملا مُهتيطعأ دق انأو ىنتلسرأ كنأ ملاعلا نمؤيل ءانيف اًدحاو
 :هلوقف (دحاو ىلإ نيلمكم اونوكيل« ّىف تنأو مهيف انأ ءدحاو نحن اننأ امك ادحاو
 ”:هلوقو “دحاو نحن اننأ امك ادحاو اونوكيل ”:هلوقو “ادحاو عيمجلا نوكيل”

 هداحتا نيب ىناثلا لرقلا ىف ىّرسو «مهداحتا ىلع لدي “دحاو ىلإ نيلمكم اونوكيل

 هداحتا اذكف ءايقيقح سيل مهنيباميف مهداحتا نأ رهاظو «مهنيب اميف هداحتا نيبو هاب

 .ةحلاصلا لامعألاب لمعلاو هماكحأ ةعاطإ نع ةرابع هّللاب داحتالا نأ :قحلا لب ؛هّللاب

 دلو هنأ :ةرات نولدتسيف ءهتالاح ضعبب هتيهولأ ىلع نوكسمتي دقو(«د)

 . بأ الب

 :ىلاعت هللا لاق ءمأو بأالب دلو هنأل ءريثكب هيلع قوفي مالسلا هيلع مداف :انلق

 (54 نارمع لآ ةروس ) َمَدآ ٍلْفَمَك هللا دنع یلسیع َلَكَم نإ
 نأب «صربألاو همكألا ءاربإو «ىتوملا ءايحإك هتازجعمب نولدتسي ٌةراتو هر

 .ىلاعت هلإلا ةردقب الإ هلوصح نكميال كلذ

 اذه بسحب مالسلا هيلع ىسيعف «ىتوملا ءايحإ هتازجعم مظعأ نم :انلق

 ىف امك ) سيئرلا ةنبا :صاخشأ ةثلث الإ بلملا تامز ىلإ ىيحأ ام ليجنإلا

 هلقن )راذاعلاو (عباسلا بابلا ىف طقف اقول هلقن)تيملاو (ىلوألا ةثالغلا ليجانألا

اسلا بابلا ىفو (هليجنإ نم رشع ىداحلا بالا ىف طقف انحوي
 نم نيرشعلاو سد

 «نيثالثلاو عباسلا بابلا ىف هباتك ىف امك اًفولأ لايقزح ىيحأو : لامعألا باتك

 ىبحأو ١1( بابلا ىف لوألا كولملا رفس اليم اًضيأ هالسلا هيلع ايليإ ىبحأو

 بجي مهلك ءالهف (4 بابلا ىف ىناغلا كولملا رفس )اتيم اضيأ مالسلا هيلع حيسملا

 | .اھلإ نوکی ناب یلوأو قحا لایقزح لب ءةهلآ اون وكي نأ
 ىف ىتأي امك ةيهلإلا لاعفألا ضعب هسفن ىلإ بسن دق مالسلا هيلع هنا وز

 (قحلا راهظإ نم ةاقتلم )ىتآلا قيلعتلا
A1 



 ' هسقت ىلإ ىلاعت هللا لاعفأ ضعب مالسلا هيلع ىسيع اهيف بسُن ىتلا ۹

 سيل هنأو ءليجنإلا ص وصن ةحص ريدقت ىلع : لوألا” لاكشإلا باوجو

 يعمي المعتسم ناك ؛هيدقلا دهعلا ىف ”نبالا" ظفل نأ :””فيرحت اهيف
 نم س هرسكبو هلوأ حتفب حاحصألا نإف بابلا ىأر حاحصألا ىف امك( ١ر

 املور:ىتم ليجنإ نم نمأثلا (امهنم لصفلا قوفو رفسلا نود :ليجنإلاو ةاروعلا

 نا براي :الدأق هل دجسو ,ءاج دق ص ربأب اذإو ,ةريثك ع ومج هعبتا لبجلا نم لزن

 - طاف بلش دق” :لاقو ء«هسملو هدي ع وسي ٌدمف ىريهطت ىلع رداق تناف تئش

 ١-٠٣ تايآلا ر (هصرب نم تقولل رهطف
 اذإ :رمألا لكشأ نم هابتشالاو سابتلالا ىنعمب (ىتأي اميفو انه ر لاكشإلا (؟ر

 ىلإ مهيتلص وأ نيتنلا نيتقيسشلاف :تسبتلا ىأ “زابخألا َّيَلَع تلكشأ ” :لاقي «سبتلا
 هبع هتبسن و (/ ب رودسو هدذع هللا یلص هيلع 58 ” ةفل قالطإ (فلار:ةلالضلا

 .ةيهلإلا لاعفألا ضعب هسفن ىلإ مالسلا
 ةيينلاو نيدلا لها نأ تبثو ءاديقي بتكلا هذه ىف عقو فيرحتلا نأ تبث دق(

 وف ههفب رحت تن دقو ء ضا رتع عفدل وأ «ةلوبقم ةلئسم ديئأتل اًذصق نوفرحي اوناك

 رأل ر: هيف لوألا حاوي ةلامر نم سماخلا بابلا ىف اودازف اضيأ ثيلثتلا ةلئسم

 ةلالدا ءالوهو + ساقلا > ورب و ةمنكأاو بألا مهو «ةثلث ءامسلا ىف نودهشي نيذلا

 , ميرو عامل و ور هو ةد صر ألا رف نودههشي نيذلا دوهشلاو «ةدحاو

 معز م ولع ٌةراعل رع نک رييالا نيتاه ىفق /دحاو ىف دحتت ةئكلثلا ءالؤهو

 عدل و ءاملاو حاررلا مهو ةدن تودههشي ريذل دوهشلا تأل ر:ردقلا اذه مهوققحم

 "0 ههاشلا رم 170 + زحل راهطإ ثحبسل عجارو (دحاو ىف دحتن ةثلثلا ءالؤهو
 .ىناثلا دصقملا نم

 م هنأ صعب رطقسو كوب ريح, ره لوألا تالا ىف ظافلالا ضعب ,اودارو

 لع ني رشفلا و يشل بتا ىم همتا ةيآلا اوطقساو ءىتم ليحنإ نم لوألا بابلا نم

 هلال .ةهب شتملا ةيحيسملا لاوقألا صعب دحو ول ةررصلا هده ىمف ؛اقول ليجنإ
 ( حسب /”. ١ اًرصتخم قحلا راهظإ راهيلع دامتعا الف ثِيلثتلا ىلع

ANY 
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 الزأ ةدوجوم «ةريغتم ريغ ءةميدق ةيلامكلا هتافصو ىلاعت هللا تاذ نأ ىلع مسب
 ىنب ءايبنأو مالسلا هيلع ىسوم ىلع بجاولا ناكل اقح ثيلعتلا ناك ولف ءاذبأو

 ةيوسوملا ةعيرشلا نوكت نأ بجعلا لك بجعلاف «نييبتلا قح هونيبي نأ ليئارسإ
 نكمي الو «ثيلثتلا لهأ معز ىلع ةاجنلا رادم ىه ىتلا «ةديقعلا هده نايب نع ةيلاخ
 اًضيأ مالسلا هيلع ىسيع نأ هنم بجعأو .ىبن ريغ وأ ناك ايبن ءاهنودب دحأ ةاجن

 :ميناقأ ةشلث هللا نإ ”:لوقي نأب ًالثم ءحضاو نايبب ههجورع ىلإ ةديقعلا هذه نيبام
 ةقالعب :وأ “ةينالف ةقالعب ىمسجب قلعت نبالا مونقأو ءسدقلا حورو نبالاو بألا

 ةروكذملا ةقالعلا لجأل ريغال هّللا انأ ىنأ اوملعاف مكلوقع كاردإ نع جراخ اهمهف
 ثيلثتلا لهأ ىديأ ىف سيلو ءةحارص ىنعملا اذه ةدافإ ىف هلثم رخآ امالك لوقي:وأ

 .ةهباشتملا لاوقألا ضعب الإ هلاوقأ نم

 حيسملا نيب مل مِل :لاؤس نع رارسألا حاتفم ىف ردنف سيسقلا باجأو

 ؟ريغال هللا انأ ىنأ :ارصتخمو احضاو لقي مل ملو ؟ركذ امم حضوأ نايبب هتيهولأ

 ةينادحولاو ةقالعلا هذه مهف ىلع ردقي دحأ ناكام ):هنم ىناثلاو ءنيباوجب باجأف

 بسحب هلإ هنأ اومهفل ةحارص لاق ولف ء«هجورعو تاومألا نم ىنعي (همايق لبق
 بلاطملا نم اضيأ بلطملا اذه كردفءامزج الطاب ناك رمألا اذهو «ىناسنإلا مسجلا

 نوعيطتستال نكلو مكل لوقأل اضيأ ةريثك ارومأ ىل نإ :هذيمالتل اهقح ىف لاق ىتلا
 «قحلا عيمج ىلإ مكدشري وهف قحلا حور كلاذ ءاج ىتم امأو ءنآلا اولمتحت نأ

 نإ ):لاق مث (ةيتآ رومأب مكربخيو ملكتي عمسي ام لك لب ءهسفن نم ملكتيال هنأل
 هتيهولأ نيب ناكام هنأ لاحلاو ءهومجريو هو ذخأي نأ اًرارم اودارأ دوهيلا ةلم رابك

 (زاغلألا قيرط ىلع الإ مهيديأ نيب
 :ىناثلاو .جورعلا لبق دحأ مهف ةردق مدع :لوألا :نارذع همالك نم ملعف

 . فعضلا ةياغ ىف نافيعض امهالكو ؛ دوهيلا فوخ

ا ةقالع نأ :ةهبشلا عفدل ىفكي ردقلا اذه ناك هنألف :لوألا امأ
  داحتال

 'اهشيتفت اوك رتاف ,مكعسو نع ج راخاهمهف - ملعلا مونقأ
 ( امأو روكذملا داحتالا ةقالعل لب مسجلا رابتعاب الإ تسل

AY 

 نيبو ىمسج نيب ىتلا
 تسل ىنأب اودقتعاو



 يف نئارقلا نم ريثك هيلع لديامك «)ىبتجملاو برقملاو بوبح ملا

 .('”ليجنإلا

 رم ملاع ملعي مل ىتح ءاضيأ ج ورعلا دعب ةيقابف ءاهمهف ىلع ةردقلا مدع سفن مب

 ئنتستورب ءاملع كرت ىتحو«ةينادحولاو ةقالعلا هذه ةيفيك ءنيحلا اذه ىلإ ءمه ءاملع

 نم رمألا اذه نأب هفيناصت نم عضاوم ىف فرتعي هسفنب ردنف سيسقلاو ءاّسأر اهنايب

 .لقعلا كرد نع حراخ رارسألا

 نوكي نأ لجأل الإ مهدنع ءاج ام مالسلا هيلع حيسملا نألف :ىناثلا امأو

 ىتمو «هنوبلصي مهنأ انيقي ملعي ناكو ءدوهيلا ىديأب بلصي دو قلخلا بونذل ةرافك

 قلاخ نأ بجعلاو ؟ةديقعلا نايب ىف دوهيلا نع فوخلل لحم ىأف ءهنوبلصي ر
 ضرألا

 الو ءايندلا ماوقأ لذأ نم مه نيذلا هدابع نم فاخي ءاشيام ىلع رداقلاو ءامسلاو

 ايمرأ لثم ءايبنألا نم هدابعو ءةاجنلا رادم ىه ىتلا ةديقعلا مهفوخ لجأل نيبي

 (ريسي رييغتب ۱۸۱:۱-۱۸۳ قحلا راهظإ نم ).مهضعب لتقي یتح

 وأ ییش داجيإ ىف اببس ناك نم لك بالاب ىمسيو )٠١:1( نآرقلا مجعم ىف(١)
 هللا ىلع بألا نوقلطي ةمدقتملا عئارشلا بابرأ ناك اذهلو؛هررهظ وأ هحالصإ

 نومدقألا هامس نم لكو ؛رغصألا هلإلا : بلل لاقي كلذكو ءلوألا ببسلا رابتعاب

 ةغل قافتاب __ ىقيقحلا هانعم نأل , ىقيقحلا هانعمب نبالا ظفل نوكي نأ حصيال(7)

 ىلع لمحلا نم دبالف ءانهه لاحم اذهو «نيوبألا ةفطن نم دلوت نم ملاعلا لهأ

 اذه نأ ليجنإلا اذه نم ملع دقو ‹حيسملا نأشل بسانملا « ىزاجملا ىنعملا

 نم رشع سماخلا بابلا نم نوثالثلاو ةعساتلا ةيآلا ؛حلاصلا ىنعمب هقح ىف ظفللا

 ملسأو اذكه حّرص هنأ هلباقم فقاولا ةئاملا دئاق ىأر املو ):اذكه سقرم ليجنإ

 نم (47:7 )ىف دئاقلا لوق اقول لقنو هللا نبا ناسنإلا اذه ناك اقح لاق حورلا

 ےہ نہا ظفل سقرم لیجنإ یفف (اراب ناسنإلا اذه ناك ةقيقحلاب ):اذكه هليجنإ

A٤ 



 امك ؛ةياكحلا قيرط ىلع ةبسنلا كلت نأ :ىناشلا لاكشإلا باوجو
 ةعلقلا انمطح دقل” و “ىنالفلا َدلبلا انحتف نإ" :كلملا لنوصر ل رق
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 وه امنإف لوسرلا امأو ؛كلملا ىلإ عجار رمألا اذه ةقيقحلا ىفو“ ةيئالفلا

 بسحف كلملا نامج رت

 نع مالسلا هيلع ىسيع ىلإ ىحولا نوكي نأ لمتحي هنأ :ىناثلا باوجلاو
 لمت قيرط نعال «ىولغلا ملاعلا لبق نم هبلق حول ىف ىناعملا ع ابطنا قيرط
 عابطنالا اذه ببسبف ؛هيلإ مالكلا ءاقلإو ءرشبلا ةروص ىف هالسلا هيلع ليئربج
 ؛هسفن ىلإ لاعفألا كلت ةبسنب رعشم مالك مالسلا هيلع هنه ىرج

 .""/ةيفخ ريغ ةقيقحلا
 دبع ىسيع نأ نيبو "”لطابلا بهذملا اذه ىلاعت هللا در دقف :ةلمجلابو
 حلاصلا قح ىف ظفللا اذه لثم لمعتساو ؛رابلا ظفل هلدب اقول ليجنإ ىفو هللا لي

 سماخلا بابلا ىف حلاطلا قح ىف سيلبإ نبا لثم لمعتسا امك اضيأ حيسملا ريغ

 ىحناص ىلع مالسلا هيلع ىسيع قلطأ امهيفف ؛هو 44 تايالا ىف «ىتم ليجنإ نم

 هللا ىلعو هللا ءانبأ ظفل امهيف ةروكذملا لامعألاب نيلماعلا ىلعو حلصلاو هالسلا

 انحويل ىلوألا ةلاسرلاو 44و 41:8 انحوي ليجنإ عجارو .مهيلإ ةبسنلاب بألا ظفن
 ,.ذ-غ و٠١1. -ة:

 دوهيلا ركذ ليبق ىحولا قرط نايب مدقت دقو «ثفنلاب قبرطلا اذه نعربعي( ١
 .عبصل عواصم عابطنالاو ؛هعجارف

 لإ الإ ٍهلإ نِ اَمَو ةا كلا هللا نإ :اًولاَق َنْيِذَلا َرَفَك ْدَقَلا :ىلاعت هللا لاق("
 اهنا حيحصلاو :(١8:؟)ةريسفت ىف ريثك نبا لاق (7 ةدئاملا ةروسزةيآلا 4 دحاَو

 : ليقف كلذ ىف اوفلتخا مثتءدحاو ريغو دهاجم هلاق ءةصاخ ىراصنلا ىف تلزنأ

 نبالا مونقأو «بألا مونقأ ىهو ءةفلثلا ميناقألاب مهلوق ىف مهرافك كلذب دارملا

 اريبك اولع مهلوق نع هللا ىلاعت  نبالا ىلإ بألا نم ةقثبنملا ةملكلا مونقأو

 ح ةيبوقعيلاو ةيناكلملا نم : ةئخلعلا فئاوطلا

 م6
 و:هريغو ريرج نبا لاق



 يأ ىلاعت هنأو "٠ ةقيدصلا ميرم مجر ىف اهخفن ىتلا ةرهطملا هحورو هللا
 .ةصاخ ةيانعب مالسلا هيلع" هطاحو "”ءسدقلا حورب
 وتلا . ةيحورلا ةوسكلا ىف رهظ ىلاعتو هناحبس هللا نأ انضرف ولف :ةلمجلابو

 ذه ىلع "داحتالا " ظفل قبطني الف ءةيرشبلاب ع ًردتو“حاروألا سنج نم ىه
 اقر .ةرفاك ةثالثلا نأ قحلاو ءىرخألا رفكت مهنم ةقرف لكو ءهطسب عضوم اذه
 :يدث ثلاث هللا ارلعجف هللا عم نهيلإ همأو حيسملا مهلعج - ىف تلزن :هريغو ىدسلا

 للا لاق ذاو# :ةررسلا رخآ ىف ىلاعت هلوقك ىهو :ىدسلا لاق ءرابتعالا اذهب

 رق هللا نود ْنِم ِنيَهلِإ ّىَمْآَو ىَنْوُدِختا ٍسائلل َتلُق تنأ ء َمَيَرَم نبا ىسيِعي
 .ها ملعأ هّللاو ءرهظألاوه لوقلا اذهو ةيآلا 4كناحْبَس

 :ىئاعت هلوقب ىراصنلا ضعب كسمتو « ءاسنلا نم ١ر١٠ تايآلا عجار )١(

 هدنم حرر هيرَم ىلإ اَهاَقلأ ءُهْتَمِلَكَو هللا ُلْوْسَر َمَيرَم نبا ىلميع ُحِيِسَملا اَمّنِإل
 لا - ور نأل :ةيهولألا ةبترم ىف نوكي نأ دب الف هللا حور حيسملا ناك اذإ :لاقف

 .هللا نم لقأ نوكيال

 درن هت ظ:دالسلا هيلع مدآ قح ىف ةدجسلا ةروس ىف ىلاعت هللا لاق :انلق

 ذو ة:اضيأ دشح ىف ص ةروسو رجحلا ةروس ىف لاقو يهجور نم هيف خفنو

 وح ىف ميرم ةروس ىف لاقو يَنيِدجم هَل اوُعَفَف ىِجْوُر ْنِم هيف تخف هيس

 لايقزح باتك ىف قلطأو هماَيِوَس اًرْشَب اَهَل لّثَمَتْف انخور اَهِيَلِإ انلسراف  :ليئربج
 هلا لاق ۾ لايق زح ةزجعمب مهايحأ نيذلا سانلا نم فولألا ىلع “ىحور ”" ۷

 هيج ضزألا ْيِف اَمَو ٍتاَرْمْسلا ىف ام ْمُكَل َرخَسَوط :ةيثاجلا ةروس ىف ىلاعت
 نک :هنم ءزج وأ ءهنم ضعب حور (هنم حور) ینعم ناک ولف.(۳٠ةیآلا )چ ةنم
 رم رةهلا تاقرلخملا عيمج نركي نأ مزليف هلثم اضيأ "هنم اعيمج" ىنعم
 اصخلم ۳٠:۱-۲٠ قحلاراهظإ

 هالسلا هيلع ليئربج انه سدقلا حورب دارملاو :ةدئاملا ةروس نم ١١١ ةيآلا عجار( ۲١

 .هّرضيام عفدو ,هُعفني ام بْلجب هدّهعتو هظفح : يشلا اطْوَح طاح(*)
 .حاورألا نم حور اضيأ ةيحورلا ةوسكلا نأ ىأ( 4)

 مك



 وه :ىنعملا اذهل ظافلألا برقأو ؛حماستبالإ ءناعمإلاو قيقدتلا دنع ىنعملا

 .اًريبك اولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت ؛''”هلثمو “ ميوقتلا”

 نيب داحتالاب نولوقي ىراصنلا نأ :هّللا همحر فنصملا مامإلا هلاق ام لصاح(١)

 مالسلا هيلع ىسيع ةيرشب صمقت ىلاعت هللا نأب مالسلا هيلع ىسيع نيبو ىلاعت هللا

 ىلاعت هللا نأ انضرف ول :لاقو ءهللا همحر فنصملا مهيلع ًدرف «هعم اًذحتم راصف

 هيلع قبطني الف « ايناث مالسلا هيلع ىسيع ةيرشب صمقت مث ءرمألا لوأ ىفاحور راص

 مالسلا هيلع ىسيع عم ادحتم اذه عم ىلاعتو هناحبس رصي مل ىأ “ داحتالا ” ظفل
 ءدسجلا ةلزنمب ىسيع ةيرشبو ‹ حورلا ةلزنمب ىلاعت هللا نأل ؛نعمملا رظنلا ىف

 فيكف ءبسحف َةَلّدعمو ةمّوقم نوكت لب « اًدبأ دسجلا عم ةدحتم نوكتال حورلاو

 !؟مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع هدبع نيبو ىلاعتو كرابت هنيب داحتالاب نوملاظلا لوقي

 لاطبإ ىف مالسلا هيلع حيسملا لاوقأ ةرسن نأ ثحبلا ةمتاخ ىف انبردجيو

 : ثيلثتلا

 هللا عم هباطخ ىف مالسلا هيلع ئسيع لوق (*:1؛)انحوي ليجنإ ىف -
 عوسيو «كدحو ىقيقحلا هلإلا تنأ ءككوفرعي نأ ةيدبألا ةويحلا ىه هذهو ):اذكه

 هللا نأ سانلا فرعي نأ نع ةرابع ةيقيقحلا ةويحلا نأ نيبف (هتلسرأ ىذلا حيسملا

 .هلوسر مالسلا هيلع ىسيع نأو «ىقيقح دحاو
 كلتو مويلا كلذ امأو ):اذكه حيسملا لوق (۳٠:۳۲)سقرم ليجنإ ىف -۲

 (بألا الإ نبالا الو ءامسلا ىف نيذلا ةكئالملا الو ءدحأ امهب ملعي الف ةعاسلا

 دابع نع ىفن امك هسفن نع ىفنو «هّللاب ةمايقلا ملع صصخ مالسلا هيلع حيسملاف

 “ةملكلا ” نأ انظحال اذإ اميس“ اهلإ هنوك ةروص ىف اذه نكميالو نيرخآلا هللا

 .هللا ملع نع ناترابع“نبالا ” مونقأو

 اهيأ :هل لاقو مدقت دحاو اذإو ):اذكه(1١-5:19١8)ىتم ليجنإ ىف -۴۳

 اذامل :هل لاقف ؟ةيدبألا ةويحلا ىل نوكتل ءلمعأ حالص ّىأ حلاصلا ملعملا

  مالسلا هيلع ىضر امف هللا وهو دحاو الإ احلاصدحأ سيل ؟احلاص ىننوعدت
 2 .اضيأ حلاصلا ظفل هيلع قلطي نأ اعضاوت
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 خياشملا دالوأ ىلإ مويلا رظناف « قيرفلا اذهل ًاجذومن ىرت نأ تئش نإو
 اًومْلظ نيل ملعْيس ول !مهباولص ودح ىأ ىلإو ؟مهئاباب نونظي اذام « ءايل وألاو

 "14 ني بلم أ
 اهيلع درلاو حيسملا ةيبولصم ةديقع

 , لت دق مالسلا هيلع ىسيع نأب نومزجي مهنأ :اًضيأ مهتالالض نمو

 ىلإ هعفر اونظف ء رمألا مهيلع سبتلاو مهل هّبُش دقو كلذ فالح عقاولا نأ عم

 نع راتسلا ىلاعت هللا فشكف ءرباك نعاّرباك طلغلا اذه اًوًَورو ءلتق ءامسلا

 “ھل هش نكل وءةوبلص امو هوتُ امو :الئاق ميظعلا نارقلا ىف رمألا ةقيقح

 مالكلا ر:اذكه مالسلا هيلع حيسملا لوق (؟١:4 ؛)انحوي ليجنإ ىف -4 عسب
 نأبو ءةلاسرلاب حيرصت اضيأ هيفف (ىنلسرأ ىذلا بألل لب ءىل سيل هنوعمست ىذلا

 .هّللا بناج نم ىحو وه هنوعمست ىذلا مالكلا

 هذيمالت باطخ ىف مالسلا هيلع حيسملا لوق (١٠-4:7)ىتم ليجنإ ىف -
 الو ءتاومسلا ىف ىذلا دحاو مكابأ نأل ٠ ضرألا ىلع ابأ مكل اوعدتالو ):اذكه

 ىنإو ءدحاو هللا نأب حرص اضيأ انهف (حيسملا دحاو مكملعم نأل ,نيملعم اوعدت

 ] ] مکل ملعم
 هللا كرسي نم هل يكّبَرو بر هللا اودبعا َليِئاَرسِإ ىبَبيإل :حيسملا لاقو -*

 (١٠-1:؟ قحلاراهظإ )(1/؟ ةدئاملا ةروس )4رالا ُهَواَمَو َةَنَجْلا ِهْيلَع هللا َمّرَح ْدَقَ

 ۲۲۷ ءارعشلا ةروس )١(
 :متاح ىبأ نبا لاق (074:1) ةريسفت ىف ريثك نبا لاق ١0 ءاسنلا ةروس (؟)
 نع ورمع نب لاهنملا نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انثدح «نانس نب دمحأ انثدح

 جرخ ءامسلا ىلإ ىسيع عفري نأ هللا دارأ امل :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 نيع نم مهيلع جرخف ىنعي «نييراوحلا نم الجر رشع انثا تيبلا ىفو ءهباحصأ ىلع
 (ب نأ دعب ةرم رشع ىنثا ىب رفكي نم مكنم نإ :لاقف ءءام رطقي هسأرو تيبلا ىف

 م/م



 “بالا اله ىف مالسلا هيلع ىسيع لوق نم ليجنإلا ىف ركذ ام امأو

 هاجنأ ىلاعت هللا نكلو ؛ هلتف ىلع مهمادقإو ءدوهيلا ةأرجب رابخ] هنأ :هانعمو
 ٠ .ةكلهملا هذه نم

 ىلع مهفوقو مدعو ءرمألا هابتشا نع شال هنإف''”نييراوحلا مالك امأو
 .مهعامسألالو مهل وقعل اقولأم نكي مل ىذلا عفرلا ةقيقح

 ىف ىعم نوكيو ىناكم لتقيف ىهبش هيلع ىقلي مكبا اپ ا ی نمآ مس
 كلذ ماقف مهيلع داعأ مث !سلجا:هل لاقف ءانس مهثدحأ نم باش ماقف ؟ىتجرد

 .كاذ تنأ ره لاقف ءانأ :لاقف باشلا ماقف مهيلع داعأ مث !سلجا :لاقف باشلا

 ءاجو :لاق .ءامسلا ىلإ تيبلا ىف ةنزور نم ىسيع عفرو ‹«یسیع هبش هيلع ىقلأف
 ةرم ةرشع ىنثا مهضعب هب رفكف هوبلص مث هولتقف هبشلا اوذخأف دوهيلا نم بلطلا

 :قرف ثلث اوقرتفاو ءهب نمهآ نأ دعب

 .ةيبوقعيلا ءالؤهو ؛ءامسلا ىلإ دعص مث «ءءاشام انيف هّللا ناك :ةقرف تلاقف

 .ةيروطسنلا ءالؤهو :هيلإ هللا هعفر مث ءءاشام هّللا نبا انيف ناك :ةقرف تلاقو

 ءالؤهو :هيلإ هّللا هعفر مث :هّللا ءاشام هلوسرو هّللا دبع انيف ناك :ةقرف تلاقو

 .دوملسملا

 ىتح اسماط مالسإلا لزي ملف .اهولتقف ةملسملا ىلع ناترفاكلا ترهاظتف

 ةاورو .سابع نبا ىلإ حيحص دانسإ اذهو .ملسو هيلع هللا ىلص اذمحم هللا ثعب

 . ها هوحنب ةيواعم ىبأ نع بيرك ىبأ نع ىئاسنلا
 :نييراوحلل لاق مالسلا هيلع ىسيع نأ :اهيفف (88-45::+)ىتم ليجنإ عجار(١)

 ءاح مث .ةالصلل اليلق مدقت مث .ىعم اورهساو ءانهه اونكما ءادج ةنيزح ىسفن نإ)
 ةدحاو ةعاس ؟ىعم اورهست نأ ةردق ام اذكهأ :سرطبل لاقف ءاماين مهدجروف مهيلإ

 .ىضم , مهكرتف ءاماين مهدجوف ءاج مث ,ةالصلل ةيناث ةرم ىضمف !اولصو اورهسا

 .ةعاسلا كلن تبرتقا دق اورظنا ءاوحيرتساو اومان :مهل لاقو هذيمالت ىلإ ءاج مث

 (خلا ةملظلا راجفلا ىديأب بلصي سانلا نباو

 .مالسلا هيلع ىسيع لتقب نييراوحلا رابخإ ىأ (1)
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 “طلق رافلا ةراشب ىف مهفيرحت

 رو ىسيع وه ّدوعوملا طيلق رافلا نإ :نولوقي مهنأ :اًضيأ مهتالالض نمو

 ر ليضغلا لعفأ) دمحأ :اهانعم”ةينايرس ةملك ( 5670185 طيلق رافبار
 .دحأ لك نم رثكأ ىلاعت هّللا دمحي ىذلا ىأ (دمحلا

 رتوبحت متنك نإ ١) :اذكه(ل 7-6 ١ ؛)انحوي ليجنإ ىف طيلقرافلاركذ ءاجو

 تبثيل رخآ اطيلقراف مكيطعيف بألا نم مكل بلطأ انأو ءىاياصو اوظفحاف

 يساب بألا هلسري ىذلا سدقلا حور طيلقرافلاو ):اذكه ؟< ةيآلا ىفو (دبألا ىلإ

 م1:15) انحوي ليجنإ ىفو (مكل هتلق املك مكركذي وهو ءئيش لك مكملعي وه
 نم ىذلا قحلا حور بألا نم مكيلإ انآ هلسرأ ىذلا طيلقرافلا ءاج اذإف :٠ اذكه

 بأ هيفو (ءادتبالا نم ىعم مكنأل نودهشت متنأو ءىلجأل دهشي وه «قثبني بألا
 ل نإ ىنأل «قلطنا نأ مكل ريخ هنإ «قحلا مکل لوقأ ىنكل ):اذكه(١٠-:15)

 خبري رهف كاذ ءاج اذإف ءمكيلإ هتلسرأ تقلطنا نإ امأف ءطيلقرافلا مكتأي مل قلطنا

 .ىب اونمؤي مل مهنألف :ةئيطخلا ىلع امأ :مكح ىلعورب ىلعو ةئيطخ ىلع ملاعلا
 ىنإف مكحلا ىلع امأو ءدعب ىنورت متسلو «بألا ىلإ قلطنم ىنألف ربلا ىلع امأو
 نرقيطت متسل مكنكلو «مكل هلوقأ اريثك امالك ىل نإو «نيد دق ملاعلا اذه نوكرأ

 نم قطني سيل هنأل «قحلا عيمج مكملعي وهف كاذ قحلا حور ءاجاذإو ءنآلا هلمح

 رهامم ذخأي هنأل ىندجمي وهو «ىتأيسامب مكر بخيو عمسي ام لكب ملكتي لب «هدنع
 ذخأي ىل وه امم نإ تلق اذه لجأ نمف ءىل وهف بألل وه ام عيمج مكربخيو ءىل
 (مكربخيو

 ناك كلذلو ءاضيأ ةيحيسملا ىلوألا نورقلا ىف ناك طيلقرافلا اذه راظتناو

 ستنم ىعداامك ءمهيواعد نولبقي نويحيسملا ناكو ءهقداصم مهنأ نوعدي سانلا

 هخيرات ىف روُيم ميْلَو هلاح ركذ داليملا نم ىناثلا نرقلا ىف ناك ىذلا ءنيحيسملا
 درهبلا نإ:خيراوتلا بَل بحاص لاقو «ىناثلا مسقلا ىف ثلاثلا بابلا ىف
 لصحف «ىبنل نيرظتنم اوناك ملسو هيلع هّللا ىلص دمحم ىرصاعم نم نييحيسملاو
 . اصخلم ما رظتنملا كاذ وه ىنأ ىعدا هنأل ءميظع عفن رمألا اذه نم دمحمل

 مسي ىف ىبن جورخل نيرظتنم اوناك باتكلا لهأ نأ :اضيأ همالك نم ملعيف
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 هيلإ لصو امل ىشاجنلا نأل ؛قحلاوهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نامز ب
 لهأ هرظتني ىذلا ىبنل هنأ هللاب دهشأ" :لاق ملسو هيلع هللا ىلص دمحم بانك

 دقر":هيفو .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باتك باوج ىف سقوقملا بتك و “باتكلإ
 "كلوسر تمركأ دقو «ماشلاب جرخي هنأ نظأ تنك دقو «ىقب دق ايبن نأ تملع

 .ىبنلا ءاقبب نادهشي ناينارصن اناك (سقوقملاو ىشاجنلا ) ناذهف

 :لطابلا مهليوات
 هيلع ىسيع ذيمالت ىلع لزانلا حورلاب طيلق رافلا ةراشب اولؤأف ةلمجلابو

 لطاب هنكلو «لامعألا بانك نم ىناثلا بابلا ىف هركذ ءاج ىذلا ءرالا موي مالسلا
 هنيب دقو ءمهمعز ىلع «اليلق الإ مهدنع ثكمت مل مالسلا هيلع ىسيع حور نال

 كيلعف «هيلع ديزمالامب )٠۹۷:۲- ٠.١ قحلاراهظإ هباتك ىف هللا تمحر همالعلا

 .هعجارت نأ

 :ىسيع ةيصو
 ةبذكلا ءايبنألا نم اوزرتحا):اذكه حيسملا لوق (۷:١٠٠)ىتم ليجنإ ىف ءاج

 ءايبنألا رهظ دقو (ةفطاخ بائذ لخاد نم مهنكلو .نالمحلا بايشب مكنوتأي نيذلا

 ةدوجوملا لئاسرلا نم رهظي امك .هدوعص دعب ىلوألا ةقبطلا ىف نوريثكلا ةبذكلا
 ىف سويئنروق لهأ ىلإ ةيناثلا ةلاسرلا نم رشع ىداحلا بابلا ىف ديدجلا دهعلا ىف

 ءالؤه ):ماقملااذه حرش ىف رسفملا كرالك مدا لاقو .ةرشع ثلانلا ةيآلا

 ىف حيسملا لسر اوناكامو«حيسملا لوسر مهنأ ابك نوعدي اوناك صاخشألا

 ءةعفنملا بلج الإ ناكام مهدوصقم نكل ءنودهتجيو نرظعي اوناكو ءرمألا سفن

 لك اوقدصتال ةبحألا اهيأ ):اذكه انحويل ىلوألا ةلاسرلا نم عبارلا بابلا ىفو

 دق نوريثك ةبذكلا ءايبنألا نأل ؟هللا نم ىه له «حاورألا اونحتما لب «حور

 (ملاعلا ىلإ اوجرخ
 :نارقلا نایب

 هللا لوسَر ىنإ ليِئارسإ ىببي :مّيرَم نبا ىَسيِع لا ذإَو 8:ىلاعت هللا لاق

 ج ُهُمْشا ىِدَْب نم نأ ٍلْوْسَرِ ارم قارا نم یب نيب اِ اقَلَصُم مم مكيلإ
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 رو ةاروتلا :ىنعي (704:4 )ةريسفنت ىف ريثك نبا لاق(« فصلا ةروس )(ُدَمَحَأ سو
 لا لوسرلا وهو ءىدعب نمبرشبم انأو ءهنع تربخأام قادصم انأو ءىب ترشب

 يذلا مالا بلا لوسرلا نوعبتي َنيِذَلا ل: ىلاعت لاقو ها دمحأ : :ىكملا ىبرعلا ىمألا

 , ٠١١۷( فارعألا ةروس) #ليجنإلاو ةاَرْوتلا ىف مُهَدنِع اًبْوتكَم ُهَتْوُدحَي
 :ثحبلا ماتخ ْ

 دجرتال هقح ىف ةيعرم ءتايصوصخ عبرأ هل مالسلا هيلع ىسيعف ةلمجلابو
 :ةريغل

 .هتملكو ىلاعت هّللا حور نم «بأ الب دلو هنأ - ١

 .ءامسلا ىلإ عفو هنأو -؟

 .ربكألا لاجدلا روهظ دنع نامزلا رخآ ىف مالسلا هيلع لزنيو -#

 .ليئارسإ ىنب ءايبنأل امتاخ مالسلا هيلع هنوك و- ٤

 فلخ مهدعب نم فلخ هنيد ةلمحو هباحصأ نم نويراوحلا ضرقنا املو

 ةلمعتسملا ظافلألا اولمحو ءةيهولألا ةديقع ىلوألا ةيصوصخلا نم اوعدتبا

 ىلاعت هللا اهتبثأ ىتلا ةعافشلاو ةيبوبحملا اولمح امك ءاهلمحم ريغ ىلع ةهبتشملا

 قرخ رودص اولمح امكو ءاهلمحم ريغ ىلع رشبلا صاوخل عئارشلا ةبطاق ىف
 .ملعلا لاقتنا ىلع تاقارشإلاو دئاوعلا

 السلا هيلع هنأ اومعزءاضيأ مهل َهّبْشو ءءامسلا ىلإ هعفر ةقيقح اوكردي مل املو
 ةديقع اوعرتخا راوعلا اذه عفدلف,ةبقاعلا هذهب مهيبنل مهسفنأ اوضرت مل نكلو «لتق دق

 بونذ نع ًءادفو ٌةرافك وه بلص امل مث .ةلابإ ىلع اًثغِض اذه ناكف ءءادفلاو ةرافكلا

 امك نويراوحلا خسدف «ءسومانلاو ةعيرشلا ىلإ ةجاح ىقب امف اومعز امك مدآ ىنب
 ؛منصلا ةحيبذ:ةعبرأ الإ ةراوتلل ةيلمعلا ماكحألا عيمج ةماتلا ةرواشملا دعب اومعز
 ةياعرلا هذه نأ نامزلا اذه دعب سلوب مهسدقم ىأر امل مث ءانزلاو ءقونخملاو «مدلاو

 ةاكحأ نم ىقب امف«ةماعلا ةحابإلا ىوتفب ىلوألا ةثالثلا ةمرح خسن «ةيرورضب تسيل

 خوسنم هنأكف ءةيوسيعلا ةعيرشلا ىف دح هيف نكي مل املو ءانزلا الإ ةيلمعلا ةاروتلا

 (دذ هللا لاق ءةيلمعلا ماكحألا نم ماتلا غارفلا لصح دقف ءةهجلا هذه نم اضيأ

٩ ۲ 



 كسمتلاب مهاصوأو«نييراوحلا ىلإ هلتق دعب ءاج ىذلا ءههسفن هال

 نيئبنتملا نأب اًضيأ مهاصوأ مالسلا هيلع ىسيع نإ :نولوقيو ليجن'

 .الف الإو ءهمالك اولبقاف ىئنامس نمف « نورثك
 انيبن ىلع قّدصت مالسلا هيلع ىسيع ةراشب نأ ميظعلا نآرقلا نيب دقو
 دق هنأل ؛ مالسلا هيلع ىسيعل ةيحورلا ةروصلا ىلعال ٠ ملسو هيلع هللا ىل

 «ملعلا مّلعيوءةليوط ةدم مكيف ثكمي طيلق رافلا نأب ليجنإلا ىف حر
 , ملسو هيلع هّللا ىلص انيبن ريغ ىف ىنعملا اذه رهظيالو ؛سانلا ىكر

 ال ءهتوبنب قيدصتلا هنم ضرغلاف «هتيمستو مالسلا هيلع ىسيع ركذ امأو

 .هّللا نبا هنأب دقتعي وأ ءابر هذختي

 لمعلا قافنو داقتعالا قا

 : نيمسق ىلع اوناكف :نوقفانملااب

 َفْوَسَف ِتاَوُهَّسلا اوُعْبَتاو َةَالَّصلا اوُعاَضَأ ٌفلَخ ِمهِدْعَب نِم َفَلَحَف :ىلاعت

 (55 ميرم ةروس )ايغ َنْوَق
 موي هحور لوزنب لاجدلا روهظ دنع مالسلا هيلع هلوزن رابخإ اوفرح اذكو

 ا

 ماسلا هيلع ىسيع حور ىيجمب اهولَزأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديسب مالس

 َلزنَأ ىِذْلا ٌرُهظ: ىلاعتو هناحبس هللا لاق . ةلالضلا لئاوغ نم !مالس اي مث !مالس اب

 امَأَف ٍِتاَهِباَشَتُم ٌرَخَأو  باتكلا ها نه ٌتْمكَحُم ٌتاَيآ ُهنم , بتكلا َكِيَل

 لَ امو هِيَ اتا« فلا الا هن َباَحق ام عبق عير مهبول ىف نيل

 ُرَكَذَي اَمَو ءاَنَبَر دنع ْنِم ّلك . هبانَمآ :نوُلوُقَي ملعلا ىف نوح اًولاَو هللا الإ هبا

 كن ٌةَمْحَر َكنُدَل ْنِم اَنَل ْبَهَوهَنَتْيَدَه ذِإ دعب ابو غزال انبر .بابلألاولوأ ١

 (۸ر۷ نارمع لآ ةروس)4(نیمآ رباًوْلا ت
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 ,هبولقو «“ هللا لوسر دمحم ءهّللا الإ هلإال”:مهتنسلأب نولوقي مهنم ةفئاط ١-

 ا هللا لاق ءمهسفنأ ىف فرصلا دوحجلا"'”نورمضُيو «رفكلاب ةنئمطم

 “4 رانلا َنِم ٍلَفْسألا ِكْرَدلا ىف َنيقِفاَنُمْلا نإ ط:مهقح
 .هيف فعض عم مالسإلا ىف اولخد ةفئاطو ۴

 لمعلا قافن رهاظم

 عجر نإو ءاوتبث تاميإلا ىلع موقلا تبث نإ :مهموق ةقفاوم داتعي نم مهنمف ١-

 .اوعجر رفكلا ىلإ موقلا

 ,ةئيندلا ةيويندلا تاذللا ءارو””قايسنالا مهبولق ىلع ىلوتسا نم مهنمو -؟
 ملسو هيلع هّللا ىلص هلوسر بحو ءهّللا بحل اناكم مهبولق ىف رّذي مل ثيحب

 حنو ؛ٌدقحلاو دسحلاو لاملا ىلع صرحلا مهّبولق كلمت نم مهنمو »م
 ,ةاجانملاو لاهتبالا ةوالحل لحم مهبولق ىف قبي م' ثيحب «لئاذرلا نم كلذ
 تادابعلا تاک ربل الو

 مهيدل قبي مل ىتح ءاهب اولغتشاو شاعملا نوئش ىف اوسمغنا نم مهنمو -۽
 .اهيف ريكفتللو اهبقرتلو «ةرخآلا رمأب مامتهالل ةصرف

 ىلص انيبن ةلاسر ىف ةكيكر تاهبشو ةيهاو نونظ مهلابب رطخت نم مهنمو - ه
 اوضفنيو ءمهقنع نع مالسإلاةقُبِر اوعلخي نأ ىلإ اوغلبي مل نإو ءملسو هيلع هللا

 .اتاتب هنم مهيديأ

 هيلع هللا ىلص انيبن ىلع ةيرشبلا ماكحألا َنايَرَج :كوكشلا كلت ببسو

 دالبلا فارطأ ىلع كولملا ةرطيس ةروص ىف ةيمالسإلا ةلملاروهظو «ملسو

 ءانمآ :اولاق اونمآ َنيِذَلا اوم اًدإو:ىلاعت هلوقك كلذو هافخأ : يشلا رمضأ(١)

 ١4( ةرقبلا ةروس) نو ُءزهَتْسُم نحن امْنِإ معَ اإ :اولا مهييطايش ىلإ اول اذإو
 4 ٥ ءاسنلا ةروس (۲)

 .هفلخ ىشمو هريغ عبت یأ هقاس عواطم : قایسنالا (۳)

 £ ٩



 كلذ لا
 ىف غيلبلا دهجلا اولذبي نأ ىلع رئاشعلاو و

 نوفعضيو ؛مالسإلالهأةاوانم ىلع كلذ ناك ولوءمهدييأتو مهتيوقتو«مهر

 200 ررضلا هب نوقحليو < ضراعتلا دنع السلا ۴

 :فافنلا يمسف لوح هالکز

 نكميالو ءقالخألاو لامعألا قافن وه''”قافنلا نم مسقلا اذه و
 نم هنأل ءملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس دعب " لوألا قافنلا ىلع عال

 .بولقلا تانونكم ىلع عالطالا نكميالو «ةبغَملا رومألا

 ةراشإلا ت ءاج هيلإو ءانرصع ىف اميسال ءعوقولا ريثك ىناثلا قافنلاو
 «ناخ نمترا اذإ :اصلاخ اقفانم ناك هيف نك نم عبرأ” : فيرشلا ثيدلحلا ىف

 قفانملا مم ” :لاقو /” رجف مصاخ اذإو ءردغ دهاع اذإو ءبذك ثّرح اذإو

 .ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ "“ هسرف نمؤملا مهو« هنر
 رمأ نوفعضيو «مالسإلا لهأل ةفلاخم مهموقل ديئأتلاو ةرصنلا تناك نإو "9

 .ةاداع :ةاوانم ةأواتو. ةلباقملا هذه دنع مالسالا

 .هعاونأ عيمجب ىناثلا مسقلا ىنعي (۲)
 .ىلصألا قافنلا وه ىذلا داقتعالا قاف ينعي ۴إ

 )٤( حيباصملا ةوكشم)امهنع هّللا ىضرورمع نبا نع هجام نبا الإ ةتسلا هاور ۷:1)

 .غيلبلا دهجلا عم هدجأ مل (ه)

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ملعا (”.-+86:1) ةغلابلا هللا ةجح ىف مامإلا لاق(5)

 زيزغ رعب اهلك نايدألا ىلع هنيد َبْلغيِل اماع اثعب قلخلا ىلإ اثوعبم ناك امل ملسر
 نيدب َنونيِدَي نيذلا نيب زييمتلا بجوف سانلا نم عاونأ هنيد ىف لصح «ليلذ لذوأ
 نمم مهريغ نيبو ءاهب ثعب ىتلا ةيادهلاب اودتها نيذلا نيب مث ءمهريغ نيبو مالسإلا

 ظ :نيبرض ىلع ناميإلا لعجف مهَبولق ناميإلا ةشاشب لخدت م
 س ءامدلا ةمصع نم ايندلا ماكحأ هيلع رودي ىذلا ناميإلا :امهدحا

۹° 
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 .دايقنالا ىف ةرهاظ رومأب هطبضو ء«لاومألاو ىد

 ررفلاو ةاجنلا نم ةرخآلا ماكحأ هيلع رودي ىذلا ناميإلا:امهيناثو

 .ةلضاف ةكلمو ءىضرم لمعو «قح ٍداقتعا لكل لوانتم وهو «تاجردلاب
 رفت ناک ناف ىناثلا ناميإلا لباقم امأو ءرفكلاب لوألا ناميإلا لباقم ىمسُيو

 لهب قفانملاو ءىلصألا قافنلا وهف فيسلا ةبلغب دايقنالا نوكي امنإو ءقيدصتلل

 ,رانلا نم لفسألا كردلا ىف نوقفانملا لب «ةرخآلا ىف رفاكلا نيبو هنيب قرفال ىنعملا

 : نانجلا ةفيظول اتوفم وأ ءاقساف ىمس حراوجلا ةفيظول اًنّرفم اقّدصم ناك نإو
 يلع بلغي نأ كلذو .لمعلا قافن فلسلا ضعب هامس دقو رخآ قافنب قفانملا

 رئاشعلاو ايندلا ةبحم ىف انِعمُم نوكيف ةفرعملا ءوسوأ ءمسرلا وأ عبطلا باجح
 ل ثيح نم ىصاعملا ىلع ءارتجالاوءةازاجملا داعبتسا هبلق ىف بديف دالوألاو

 ىف دئادشلا ىأر وأ ؛هب فارتعالا ىغبني امب ىناهربلا رظنلاب افِرَمعُم ناك نإو , ىردي

 .هللا ةملك ءالعإ نم كلذ ّدَصُف مهنايعأب رافكلا بحأ وأ ءههركف مالسإلا

 تامالع نايب بجو هايف اًرمأ صالخإلا نم هلباقيامو لمعلا قافن ناك املو
 اقفانم ناك هيف نك نم عبرأ ”:ملسو هيلع هللا ىلص هلوق وهو ءامهنم داو لك
 ةرالح نهب دجو هيف نك نم ثالث ” :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو «خلا “اًصلاخ
 هلل الإ هبحيال اًدبع ٌّبحأ نمو ءامهاوس امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا ناك نم :ناميالا
 لوقو “رانلا ىف ىقلي نأ هركيامك ءهنم هللا هذقنأ نأ دعب رفكلا ىف دوعي نأ هركي نمو

 اذكو “ناميإلاب هل اودهشاف دجسملا مزالي دبعلا متيأر اذإ ”:ملسو هيلع هللا ىلص

 هلا ىلص هلوقو “قافنلا ةيآ يلع ضغبو ءناميإلا ةيآ ّىلَع بح ”:مالسلا هيلع هلوق

 ."ناميإلا ةيآ راصنألا بح ”:ملسو هيلع
 مهعمج ىتح مهنيب نوعزانتي اولاز ام ةينميلاو ةّيِدْعَمْلا برعلا نأ :هيف هقفلاو

 نكي مل نموءدقجلا هنع لاز ةملكلا ءالعإ ىلع ةمهلا ٌعماج ناك نمف «ناميإلا
 (فذحب )ها عازنلا هيف ىقب اًعماج

 اهإ - نيينعم ىلع لوقم قافنلا (”7-0؟:١) ةيهلإلا تامهيفتلا ىف لاقو
 :ىنعملا كارتشاب امإو ظفللا كارتشاب

 د رانلا نم لفسألا كردلا ىف وهو رفكلا رارسإو ءدايقنالا راهظإ:امهدحأ
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 ميظعلا نارقلا ىف ف نيقفانملا لاوحأ رك ذ نم ضرغلا

 ‹()مهلامعأو نيقفانملا بياعم نع ميظعلا نآرقلا ىف ىف ىلاعت هللا فشك دقو
 ."اهنم اهرسأب ةمألا زرتحتل ءةريثك ءايشأ نيقيرفلا لاوحأ نم ركذو

 هللا لاق امك اهب هنائيمطاو ءاهيف ه ءانف ىأ دبعلاب اياطخلا ةطاحإ :رخآلاو ب
 .ةكلام موسرلاو ةبلاغ تاذللا نوكو كاّيِنّدلا ٍةَويَحْلاِب اونئَمْطاَو إ» :ىلاعت

 رئابكلا ربكأ نم اندنع وهو ءاناميإ رمضُيو اًرفك رهظي نم دابعلا نمو
 ُمُهَتَْوت َنيِذَلا نإ 9١ لزن مهيفو «ةعاطتسالا عم ةكم نم رجاهي مل نم مكح همكحو

 :اوُلاَق !ضرألا ىف َنيِفَعْصَتْسُم انك :اولاق ؟متنك ميف : اولا ؛مِهِسفنأ ىمِلاط ُةكِنالَمل

 (اريِصَم ث َءاَسَو «ُمُنَهَج ْمُهوأَم َكِئلوَأَف ؟اهيِف اًوَرِجاَهتف ةَعِساَو 4 هللا ضا نحت مآ
 المع اوطلخ نيذلا مهو «تاريخلا سباليو“ تاحلاصلا لمعي نم مهنمو

 وأ ىلصيال وهو هروضح ماد نمك «ناميإلاو قافنلا نيب ددرتم موق كلذكو

 :نيقفانملا ىف ىلاعت هللا لاق .يفاحألاو تايآلا نم موهفم ليصفنتلا اذهو

 ىفوءرانلا نم لفسألا كردلا ىف فرعا تابآب ب ءازهتسالاو بيذكللاو .عادخلا

 سلجي قفانملا ةالص كلت :لاقو خلا اصلاخ اقفانم ناك هيف نك نم عبرأ :ثيدحلا

 هللا لاقو تارقن عبرأ رقنف ماق «ناطيشلا ىنرق نيب تناك اذإ ىتح ءسمشلا بقري
 لإ هللا نورك ديالو سالا َتْواَرُي ٠ ىِلاَسُكاَوُماَق ٍةااَصلا ىلإ اوما اَذِإَو 9: ىلاعت

 (اصخلم )ها هنري موي ىلإ مهبولف ىف افاق مُهَبَععأَف :٠ لاقو اليل
 ةبوتلا ةروس ىف امكو «ةرقبلا ةروس لوأ ىف امك نآرقلا نم ىتش عضاوم ىف(١)

 .نيقفانملا ةروسو
 ةروس)4 نيمرجملا ليبس نيبتستلو ٍتايالا لصُفن كلذكو 3: :ىلاعت هللا لاق (۲)

 كلهيو ةنيب نع ىح نم ىيحيف مهلبس نيبتستل « نيباوألاو مهنم نيرصملا مارجألا

 .ةنيب نع كله نم
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 نيقفانملا ٠ چاوم

 ,ءارمألا سلاجم ىلإ قلطناف «نيقفانملل اجذومن ىرت نأ تئش نإو
 .ىلاعت هللا ىضر ىلع ءارمالا ىضر نورثوُي «مهنامدنو مهيبحاصم ىلإ رظناو

 للا ىلص لوسرلا مالك اوعمس نيذلا نيقفانملا نيب فصنملا دنع قرفالو
 اذه ىف اودلو نيذلا نيقفانملا ءالؤه نيبوءاوقفان مث ٌةرَّشابم ملسو هيلع

 ىلع اومدقأ مث «نيقيلاو عطقلا قيرطب ةعيرشلا ماكحأ اوملع مث ءنامزلا
 .2"”اهنع اوفرحناو ءاهفالخ

 لوكش مهرطاوخ ىف تنكمت نيذلا نييلوقعملا نم ةفئاط كلذكو
 .نيقفانملا ج ذومن اضيأ مهف «"ةرحآلا رادلا اوسنو ءةريثك تاهبشو

 رصع لك باتك نارقلا

 موق عم تناك ةمصاخملا نأ بسحت الف نآرقلا تأرق اذإف , لك ىلعو

 مويلا دوجوم وهو الإ نامزلا نم قبس اميف ناك ءالب نمام لب ءالكءاوضرقنا
 ناك ْنَم َنْنَس َنعبتتل':فيرشلا ثيدحلا ىف درو امك «جذومنألا قيرطب
 ,ءاسافملا كلت تايلك نايب ميركلا نآرقلا دوصقمف““ُمُكَلْبَق
 .ثداوحلا صوصخال

 دودرلاو ءةلاضلا قرفلا دئاقع نايب نم باتكلا اذه ىف ىل رسيتام اذه

 .ىلاعت هللا ءاش نإ لدجلا تايآ ىناعم مهف ىف فاك ردقلا اذه نأنظأو ؛اهيلع

 ءاملا نم هبشأ اننامز ىقفانمو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نمز ىقفانم نأ :ىنعي )١(
 .ءاملاب

 .ايسنم ايسن داعملااولعجو ءةريثك تاهبشو اكوكش مهرطاوخ یف نورمضی:یأ(۲)

 رحج اولخد ول ىتح «عارذب ًاعارذو ءربشب ارْبِش ” : همامتو «هیلع قفتم ثیدح(۳)

 .سانلا ريغت باب «قاقرلا باتك ٥۳۹۱ ثيدحلا مقر ةاوكشم “ مهومتعبت بص
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 ىناثلا لصفلا

 "”ةسمخلا مولعلا ثحابم ةيقب

 هللا ءآلابريكذتلا نايب
 ءاوس ةيرشبلا سوفنلا حالضإل ناك امنإ ميركلا نآرقلا لوزن نأ ُمّلْعيِل

 ال نأ ةيهلإلا ةمكحلا تضتقا كلذلف ؛"”اًرضخ وأ اودب ءامجع وأ ابرع اوناك

 ءمهكر ادم هب طيحتو مهناهذأ هعستامب الإ هللا ءآلاب ريكذتلا ىف سائلا بطاخُي

 هللا ءامسأ ىف مالكلا قيسف ؛ةدئاز ةغلابم قيقحتلاو ثحبلا ىف غلابيالو
 رثكأ قلخ * ةناطفو كاردإب هب ةطاحإلاو < ,همهف نكمي هجوب «؟؛هتافصو ىلاعت

 ةفسلفلا ةسرامم ىلإ ةجاح نود نم ءمهتقلخ لصأ ىف امهيلع ناسنإلا دارفأ

 “).مالكلا ملع ةلوازمو ةيهلإلا

 مامإلا انثدحتي نآلاو “لدجلا ملع” لوح لوألا لصفلا ىف مالكلا ناك( ١ر
 .ةيقابلا ةعبرألا مولعلا نع فنصملا

 ةيبرعلا لئابقلا نم ةيدابلا ناكس :وُدَبلاو ءندملاو ىرقلا ناكس :رضحلا لهأ (؟)
 .ربولا لهأ ءلَخّرلا

 هملعي امم رثكأب شيتفتلاو ثحبلا ىف غلابيال نأ ةيهلإلا ةمكحلا تضتقا :ىأ (")

 .مدآ ىنب دارفأ رثكأ

 الام ركذب ىغبني امك لصحيال اذو ءريكذتلا وه ديحولا دصقملا نأل كلذو

 هروصتو «لوهجملا ليصحت ىلإ ناهجوتي ذئنيح هبلقو هنهذ نإف ءبطاخملا هملعي

 عمسلا ىقليف ىقليف ملعيامب بطوخ اذإ امأو ءروكذملاب رُذتلا ةصرف هل ىقبتالف ,همّلعتو

 . رككذتلا قح ركذتيف ءديهشوهو
 . لوألا بابلا ةحتاف ىف مدقتامك «ه ءالآ ةلمج نم ىلاعت هتافص (4)

 هلاني حرشب احورشم نوكي نأ بجي تافصلاو ديحوتلا ملع :فنصملا مامإلا لاق (6)

 48:١( هللاةجحر ها هلغم دوجو رّذنَي نم الإ هلانيال اًقلغمال «هتعيبطب ىناسنإلا لقعلا
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 تافصلا نايبو تاذلا تابئإ

 ةروكرم ىلاعت هتفرعم نأ ذإ «"”الامجإ أدبملا تاذ ىلاعتو هناحبس تبثأ
 ,يرقلا نكام ألاو ءةحلاصلا ميلاقألا ىف مهنم ةفئاط ىرتال ؛مدآ ىنب ةرطف ىف
 .كلذ نوركني 2 لادتعالا نم

 ,قئاقحلا قيقحتو ءناعمإلا قيرطب ةيهلإلا تافصلا تابثإ ناك املو
 ٌقالطإ ىلاعت هتافص ىلع اوعلطي مل ولو ؛">ناسنإلا دارفأ ىلا ةبسنلاب اليحتسم

 ناكف ؛سوفنلا بيذهت ىف ءايشألا عفنأ ىه ىتلا ةيبوبرلا ةفرعم ىلإ اولصي مل

 .هنأش ىلاعت هللا وهو «تانئاكلا ْأِدَبُم ٌتاذ ىنعي )١(
 ةجرمألا دل وتل ةحلاصلا ميلاقألا (١هه:١) ةجحلا ىف فنصملا مامإلا لاق (۲)

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نمز ىنعي )ذئموي نيريبك نيكِلَم تحت ةعومجم تناك ةلدتعملا

 ىف هتمرب صنلا لقننسو ارصتخم ها رصيق : ىناثلاو ءىرسك :امهدحأ (ملسو
 .هعجارف ماكحألا ملع ثحبم ىف لوألا بابلا نم ىناثلا لصفلا
 ناعمإلا قيرطب تافصلا تابثإل عانتمالا هجو .ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب ال ىأ(۳)
 اهنع رصقت ىهف انتاغلو انظافلأب ناك رل تافصلا ةقيقح نايب نأ :قئاقحلا قيقحتو

 اهلوانت فيكف ءانمهف بسح اهانعضو ءانعضو نم اهنأل «ريبعتلا قح اهنع ربعتالو
 امب نايبلا ناك ولو (ًالصفم ىتأيس امك) سانلا ىلإ اهفيرعت نم دبالو ؟اهحرشتو
 .!؟ نايبلا ىف ةدئافلا امف ءاهمهف انعطتسا امل انتاغلو انظافلأ ءارو

 ىه ىتلا ءةيبوبرلا ةفرعم اولاني مل ةيهلإلا تافصلا ىلع سانلا علطي مل نإ :ىأ(٤)

 .سوفنلا بيذهت ىف ءايشألا عفنأ
 :(؟ 4 ص) ةعبرألا ناكرألا ىف ىودنلا ىنسحلا ىلع نسحلا وبأ خيشلا لاق

 ةبيرغ ةلص اهنإ :برلا نيبو دبعلا نيب ةلصلا ةفرعم ىلع فقوتي سوفنلا بيذهت نأل
 «برلاو دبعلا ةفص فرع نم الإ ةلصلا هذه مهفيالو « لاثمالو اهل ريظنال ءةديرف
 ؛نيفرط نيب ةلص ددحت نأ عيطتستال كنإ ءاهنم ةعبان ءةفصلل ةعبات امئاد ةلصلاو
 ءامهنيب لضافتلاو توافتلا تفرعو ءامهنم دحاو لك ةفص تفرعاذإ ال!«نينثا نيبو

 (-ل  .رخآلا ىلع امهدحأ لضفو ءرخآلا ىلإ امهدحأ جايتحا رادقم تفرعو
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 ال ولو ءقاوشألا دجوتو ءنانحلا ثعبتو ءبحلا ريت ىتلا ىه تافصلا نألو مب
 «ةنسلا اهب تدروو نارقلا اهب قطن ىتلا ءىنسحلا هللا ءامسأو ءايلعلا تافصلا هذه

 اهراحب ىف حبسو ؛نوحبسملا اهب حّبسو «نوفراعلا اهب ىنغتو «نومئاهلا اهب ماهو
 هعابتأ ىلع كلميال ءادماج ابيشخ نيدلا اذه ناكل ءنوصاّوغلا اهقامعأ ىف لزنو

 ىفالو ءةقر بلقلا ىف ثدحيالو ةسامح مهيف ثعبيالوءةفطاع مهيف ريثي الو ءابلق
 ءاينافت ةايحلا ىفالو ءأالاهتبا ءاعدلا ىفالو ءاًعومد نيعلا ىف الو ‹ اعوشحخ ةولصلا

 «قاوشأ الو ءاهيف ةفطاعال ءةبيشحخ ةتيمءةدودحم ةقالع هبرب دبعلا ةقالع تناكو

 ؟دامجلاو ناسنإلا نيبو توملاو ةايحلا نيب قرف ىأ اذِإو «مايه الو اهيف نانح الو
 ددحت نأ لبق تافصلاب عئارشلاو نايدألاو ء«ةيوامسلا فحصلا تجهل اذهلو

 تقبس اذلو تاعاطلا ىلع ثحتو ضئارفلا نستو ءتادابعلا ىلإ اوعدتو ةالصلا

 لسرلا عيمج اعدو اهعئارشو اهماكحأو ةدابعلاو لمعلا نايدألا عيمج ىف ةديقعلا
 هللا يفصّوو ؛ةحيحصلا ةفرعملاو ,حيحصلا ملعلا ىلإ راصعألاوراودألا فلتخم ىف

 لغشو .رخآ ئيش ىلإ اوعدَي نأ لبق هيزنتلاو سيدقتلا ىلإ اوعدو حيحصلا ٌفصولا
 ىف ناكم ربكأوءمهدوهج نم طسق ربكأو ؛مهتاقوأ ىف غارف ربكأ ٌعوضوملا اذه
 .ربكألا داهجلا كلذ ىف اودهاجو مهتاوعدو مهفحص

 ريخألا باتكلا ناك وءاهلك بتكلا هذه ىلع انميهم ءاج ىذلا نآرقلاو

 ناكملا لتحا ىذلا ءعونملا رركملا عوضوملا وهف «كلذ ىلع دهاش ربكأ دلاخلا

 (ريثك فذحو ليدعتب ) ها زجعملا باتكلا اذه ىف ىسيئرلا

 نيعستو ةعست ىلاعت هلل نإ )١: ۲۲١ تاميهفتلا ىف هللا ىلو مامإلا لاقو

 لكب ققحتي نأ دبعلل نكميو تاذلا مسا وه اًدحاوو ءتافصلا ءامسأ ىه ءامسا

 دوجولا ىطعيو «هلاب ىقبيو ءهسفن نع دبعلا ىنفَي نأ :ققحتلاب دارملاو ؛كلذ
 ء ءامسألا كلت ىوق هسفن ىف هل رهظيف ءلجوزع هللا ءامسأ هلخادتي مث ‹ بوهوملا
 .ىوقلا كلت بسح هل ملاعلا داقنيو

 :ع اونأ ىلع تافصلا ءامسأب ققحتلاو

 ر «معنملاو ءىطعملاو ىنغملاك«رثألا لوبقو لاعفنالا هجوب ققحتلا :اهنم
١١ 



 امسألا هذه ىلإ هبلق ةأرم هجو فراعلا هجوي ام اريثكف قازرلاو ءباهولاو سس
 ,اعيمج نيهجولاب وأ .لاثمألا ىف ةلثمتملا اهقئاقح ىلإ هجوتلاب وأ ءاهتوالت ةرثكب
 نوكيف ءةفصلا هذه نول اهيف عبطنيف ةصاخ ةفصلا هذهل عواطتو هسفن لعفنتف

 رطعمو هيلع امعنمو اقوزرم نوكي ىتح بابسألا رخسي نأ ذئنيح ىلاعت هّللا ةمكح

 (راصتخاب) هاىجراخلاو ىسفنلا ماظنلا قباطيل هل ابوهومو هل

 طق ”هباتك ىف ىدابأ لالجلا نمحرلا دبع نب هّللا ريقف فراعلا لاقو

 : رومأ ةثالث ىنسحلا هللا ءامسأ ىف نإ :“داشرإلا

 .اهب ىلاعت هللا فصتا ام ىلع ءامسألا هذه ىناعم دبعلا ققحتي نأ :لوألا

 لامجو هتافص لالج ىف دبعلا قرغتسي نأ ءامسألا هذهب قلعتلا :ىناثلاو
 .اهراونأو اهراثآل داقنيو نيح لك هبلق اهب رعشتسي ثيحب ه ءامسأ

 لماعيف ‹ تافصلا كلت لاثمأب دبعلا غبصني:ىأ اهب قلختلا :ثلاثلاو
 .ةباينلاو فالختسالا راثآ هيف حولي ثيحب قولخملا

 “ نمحرلا ” ىف ققحتلا ةبترمف :ثالثلا بتارملا هذه هنم حضتيل الاثم كلذخو
 هحراوجو هاوقب دبعلا هل عضخي نأ قلعتلا ةبترمو « ةميظع ةمحر هلل نأب هتفرعم

 هبئاون ىف هنيعيو ءهبئاصم ىف هيساويو «هدابع ىلع أرملا محري نأ هب قلختلا ةبترمو
 .57-50 ص نايبلا ةميتي نايبلا ديزمل عجارو .ها هدي نم هيلع قفنيو

 ىلاعت هللا تافص ةفرعم ىلإ سانلا ةجاح نع ىودنلا ةمالعلا انثدحت ام دعبو

 ريقف فراعلا اندشرأو ءلوألا نم قدأ ةصاخلا هّمولع هللا ىلو مامإلا انيلع ضافأو «هنأش

 :لوقنف اذه نم لهسأب ماقملا ح رشن نأ ديرن ءفنصملا مامإلا هلمجأ ام ليصفت ىلإ هللا
 نمؤي نم نأل ,ةلماكلا هتافصب ىلاعت هللا ةفرعم ىلع فقوتي سوفنلا بيذهت

 :سانلا نم ريثك قازرإب نمؤي هللاب هناميإ عم وهف “اقازر ” هنوكب هفرعيال نکلو هللاب
 مك قازر ناطلسلاو قازر جوزلاو «قازر عنصملا كلامو «قارز دلاولا نأ دقتعي

 ىف دوَعرِف ىداَنَو )!ىلاعت هل لاق مكقزرأ ىنأل «ىلغألا مكبر انأ :نوعرف لاق

 الفأ ؟ىتحت ْنِم ىِرْجَت ٍراَهْنألا ٍهِذهَوءَرْصِم ُكْلُم ىل ّسيلأ !موُقي :لاق هموُق
 ا هاو هنوكب هفرعيال نكلو هللاب نمؤي نم اذكو ؛(١08 فرخزلا ) 6!؟َنوُرِصب
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 ءاهنوفرعي ىتلا ةلماكلا ةيرشبلا تافصلا نم ايش راتخا هنأ :ىلاعت هللا ةمكح نب
 ةضماغلا ةقيقدلا ىناعملا ءازإب اهلمعتساف «مهنيب امي اهدوجوب حذمتلا ىرجي,

 حّرصملا لصألا" لعجو ؛(')اهلالج ةحاس ىف ةيرشبلا لوقعلل لخدم ال يبإ
 ؛بكر ملا لهجلا نم (؟”لاضعلا ءادلل اقاي رت ئش هلمک سیل :یلاعت هلوقب

 2 ةلطابلا دئاقعلا ىلإ ماهوألا (ةه)ريثت ىتلا ةيرشبلا تافصلا تابثإ نم عنمو

 .هنأش ىلاعت هل ع زجلاو ءاكبلاو دلولا تابثاك

 ةيفيقوت ىلاعت هتافص
 ىلع ىرجلا نأ كل ىلجت ةيهلإلا تافصلا ةلئسم ىف رظنلا تنعمأ نإو

 ىلإ بسنت نأ زوجي تافص ٌرييمتو «ةبستكملا ريغ «ةيناسنإلا مولعلا“" ةرطشم

 ,ةلطابلا ماهوألا ىلإ اهتابثإ ىدؤي ىتلا تافصلا نع ءللخ اهب عقيالو «ىلاعت هللا
 ملعلا اذه ناك مرج الف ؛"”سانلا روهمج هّروغ كرديال «ةياغلل ريطخ قيقد رمأ

 هير نبللا ةريزغلا ةرقبلا ذخعي :هللا نود نم ةريثك اًبابرأ ذختي هناميإ عم وهف بد

 ءرونلا ةضيفملا سمشلا ةيبوبرب معزيو ءاهنم ربكأ بر ضايفلا رهنلا نأ دقتعيو
 ديدش هنوكب هفرعيال نكلو هللاب نمؤي نم اذكو ؛دونهلا ىف كلذ لك ىرن امك

 .ىلاميالوءدودحلا كلهتنيو ءىصاعملا بكتري هناميإ عم رهف ءلوطلا ىذ باقعلا

 . ةلماكلا هتافصب ىلاعت هللا ةفرعم ىلع ىنتبي سوفنلا حالصإ نأ :لصاحلاف

 .ةلماكلا اهتافص ءازإب ةيرشبلا تافصلا كلت ىلاعتو هناحبس هللا لمعتساف :ىأ )١(

 ١١ ىروشلاةروس(") ١ .ىلاعت هللا لعج :ىأ(؟)

 .ءابطألا ايعأ وزجعأ ىذلا لاضعلا ءادلا )٤(

 .جيهيو روثي هريص :ىيشلا راثأ )٥(
 .قرطلاو جهانملاو طوطخلا :انهه دارملاو «باّنكلا هب رطَسي ام :رطسملا )١(

 نكمي تافص تابثإو «ةيقلخلا ةيناسنإلا مولعلا ةياعر:)اعم نيرمألا ةياعر :ىأ(۷)
 مرج الف ةماعلا ناهذأ همهفت داكتال ءقيقد ٌرمأ (ماهوألا ريثت تافص ىفنو اهتابلإ

 .اًيفيقوت تافصلاو ءامسألا ملع ناك
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 .)قالطإو ةيرحب ثحبلاب هيف حمسُي مل ءايفيقوت

 ,ئرسبم تافصلا ىلع ١١١ -٠:۲۸٠رةغلابلا هللا ةجح ىف هللا ىلو مامإلا ملكت( )١

 :هصن اذهف «هتمرب هيتأ نأ تببحأف

 ناميإلا ربلا عاونأ مظعأ نم نأ ملعا :ىلاعت هللا تافصب ناميإلا باب

 ,ىلاعت هنيبو دبعلا اذه نيب اباب حتتفي هنإف ءاهب هفاصتا داقتعاو «ىلاعت هللا تافصب

 .ءايربكلاو دجملا نم كلانهام فاشكنال هّدعيو

 يف لحي وأ «سوسحم وأ ءلوقعمب ساقي نأ نم لجأ ىلاعت قحلا نأ ملعاو

 ظافلألا هلوانتي وأ ءةيماعلا لوقعلا هجلاعت وأ ءاهلاحم ىف ضارعألا لولحك ٌتافص

 نأ بجوف ؛مهل نكمملا مهلامك اولمكيل سانلا ىلإ هفيرعت نم دبالو ؛ةيفرعلا
 :ةمحرلا ىنعمف ءاهيدابم دوجو ىنعمبال ءاهتاياغ ٍدوجو ىنعمب ٌتافصلا لَّمعتست
 ريخست ىلع ُلُدَت ظافلأ راعتسُت نأ (بجوإو ةقرلاو بلقلا اطعناال « معتلا ةضافإ
 ىنعملا اذه ىف ةرابعال ذإ ؛تادوجوملا عيمجل (ىلاعت رهريخستل«هتنيدمل كّلَملا
 لب اهسفنأ ىلإ دصقيال نأ طرشب ؛ثاهيبشت َلَمَعَتَست نأ (بجو )و ؛هذه نم حصفأ

 نأ طرشبو  ًالثم  دوجلا ديلا طسبب داريف «فرعلا ىف اهل ةبسانم ناعم ىلإ
 فالتخاب فلتخي كلذو ةيميهبلا ثاولأ ىف ىلاعت هنأ احيرص اًماهيإ نيبطاخملا ٌمهوُيال

 ةضافإ ىمَسُي نأ (بجو)و ؛ّسَمْلَيَو قودي :لاقيالو «عّمسَيو ىرّي: لاقيف نيبطاخملا
 الام لك هنع ٌبّلسي نأ (بجو )و ؛روصملاو قازرلاك مساب رمأ ىف ةقفتم ناعم لك

 .دلوي ملو دلي مل لثم (ىلاعت )هقح ىف نوملاظلا هب جهلام اميسال ءهب قيلي
 هجولا اذه ىلع تافصلا نايب ىلع اهتبطاق ةيوامسلا للملا تعمجأ دقو

 اهلامعتسا نم رثكأ اهنع ثحببي الو ءاههجو ىلع تارابعلا كلت َلَمعتست نأ ىلعو

 ىف نيملسملا نم ةفئاط ضاخ مث ءريخلاب اهل ٌدوهشملا ُنورقلا تضم اذه ىلعو
 لا ىلص ىبنلا لاق «عطاق ناهرب الو صن ريغ نم ءاهيناعم قيقحتو ءاهنع ثحبلا

 أر ظ:ىلاعت هلوق ىف لاقو “قلاخلا یف اورکفتالو قلخلا یف اورگفت ”:ملسو هيلع
 'تاثدحم تاقولخمب تسيل تافصلاو ؛برلا ىف ةركفال:4ىًهتنملا كبر ىلإ

 لاق ٠ قلاخلا ىف اًركفت ناكف ءاهب فصتا فيك قحلا نأ :وه امنإ اهيف ركفتلاو
 (- نم ءاج امك نمؤن :ةمئألا لاق ٠١ :۲ر “یال هللا دي ”:ثیدح یف یذمرتلا

 * ١٠١



 نايفس : مهنم ءةمئألا نم دحاو ريغ لاق اذكه «مّهَوتِي وأ ءَرَسَفُي نأ ريغ مب
 نمؤيو ءءايشألا هذه ىورت هنإ :كرابملا نباو ةنييع نباو سنأ نب كلامو ؛یروغل

 (ىهتنا ) ؟فيك :لاقي الو ءاه

 نإ :(ةوكزلا باوبأ نم ةقدصلا لضف باب ىف4:1):رخآ عضوم ىف لاقو
 ءعمسك عمس :لاقي نأ هيبشتلا امنإ «هيبشتب سيل ىه امك تافصلا هذه ءارجإ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع لقنُي مل :رجح نبا ظفاحلا لاقو (ىهتنا)رصبك رصبو
 ئىيش ليوأت بوجوب حيرصتلا ءحيحص قيرط نم «ةباحصلا نم ٍدحأ نع الو ءولسو
 هللا رمأي نأ :لاحملا نمو ءهركذ نم عنملا الو  تاهباشتملا ىنعي كلذ نم
 اذه كرب مث متي ْمُكَل ٌتْلَمكَأ َموَيْأ طهيلع لزنُيو هبر نم هيلإ لزنأ ام غيلبعب هيب
 هنع غيلبتلا ىلع هنح عم ءزوجيال امم ىلاعت هيلإ هتبسن زوجيام َرْيَمَي الف «بابلا
 ليف امو ءهلاوحأو «هلاعفأو هلاوقأ اولقن ىتح “بئاغلا دهاشلا غلبيل ”:هلوقب

 ىلاعت هللا دارأ ىذلا هجولا ىلع هب ناميإلا ىلع اوقفتا مهنأ ىلع لدف ءهترضحب

 نمف «ئيَش هلئيك سيل ا>:هلوقب تاقولخملا ةهباشم نع ههيزنت بجوأو ءاهنم
 .ها مهليبس فلاخدقف مهدعب كلذ فالخ بجوأ

 ءءاوتسالاو مالكلاو كحضلاو ةردقلاو رصبلاو عمسلا نيب قرفالو :لوقأ
 ىف لهو ء«سذدقلا بانجب قيلّيام ريغ «كلذ لك نم ناسللا لهأ دنع موهفملا نإف
 شطبلا ىف لهو «مالكلا كلذكو ءمفلا ىعدتسي هنأ ةهج نم الإ ةلاحتسا حلا

 عمسلا كلذكو 2لجرلاو ديلا نايعدتسي امهنأ ةهج نم الإ ةلاحتسا لوزنلاو
 .ملعأ هللاو ءنيعلاو نذألا نايعدتسي رصبلاو

 ةمسجم مهومسو «ثيدحلا لهأ رشعم ىلع نوضئاخلا ءالؤه لاطتساو

 نأ ءانيباحوضو ىلع حضو دقو ءةَقَكلَبْلاِب َنوُرْتَسَتملا مه :اولاقو ءةهبشمر
 نوئطاخو «ةياردو ةياور مهتلاقم ىف نوئطخم مهنإو «ئيشب تسيل هذه مهتلاطتسا

 .ىدهلا ةمئأ مهنعط ىف

 :نيماقم انهه نأ :كلذ ليصفت

 و ىه لهو ؟تافصلا هذهب فصتا فيك ىلاعتو كرابت هللا نأ :امهدحأ
 ه١١



 نإف ؟ءاهريغو مالكلاو رصبلاو عمسلا ةقيقحامو ؟هتاذ نيع وأ هتاذ ىلع ةدئاز ب

 ٠ .سدقلا بانجب قئال ريغ ىأرلا ئداب ظافلألا هذه نم موهفملا
 لب «ىسشب هيف ملكتي مل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ :ماقملا اذه ىف قحلاو

 .هرجحام ىلع مدقي نأ دحأل سيلف «هنع ثحبلاو «هيف ملكتلا نع هتمأ رجح

 زوجيال ئيش ىأو ؟هب ىلاعت هفصن نأ عرشلا ىف زوجي ئيش ىأ هنأ :ىناثلاو

 .؟هب هفصن نأ

 ىنب ىتلا دعوقلا انف رع نإو انإ :ىنعمب «ةيفيقوت ه ءامسأو هتافص نأ :قحلاو

 نم اريثك نکل بابلا ردص ىف انررح امك اهيلع ىلاعت هتافص نايب عرشلا
 نإو تافصلا نم اًريثكو ؛اوُلَضأو اوُلَصل تافصلا ىف ضوخلا مهل حيبأ ول سانلا

 ريغ ىلع ظافلألا كلت اولمح رافكلا نم اًموق نكل ءلصألا ىف اًرئاج اهب فصولا ناك

 كلتل اعفد ءاهلامعتسا نع ىهنلا عرشلا مكح ناكف مهنيب اميف كلذ عاشو ءاهلمحم
 بجوف ءدارملا فالخاهرهاوظ ىلع اهلامعتسا مهوي تافصلا نم ريثكو ؛ةدسفملا

 .ىأرلاب اهيف ضوخلا حبب ملو «ةيفيقوت ع رشلا اهلعج مكجلا هذهلفءاهنع زارتحالا
 نل زوجي اضرلاو بضغلاو شبشبتلاو حرفلاو كحضلاف :ةلمجلابو

 ناك نإو ءاهلامعتسا انل زوجيال كلذ وحنو ءفوخلاو ءاكبلاو ءاهلامعتسا

 لطابلا موحيال «لقنلاو لقعلاب ةدضتعم انققح ام ىلع ةلئسملاو«نيبراقتم ناذخاملا

 ريغ رخآ عضوماهل مهبهاذمو مهلاوقأ لاطبإ ىف ةلاطإلاو ءاهفلخ نمالو ءاهيدي نيب
 .عضوملا اذه

 نم مهنيب اهنولمعتسيو ءاهنوفرعي تافص هسفنل تبثأ :(48:اَضيأ لاقو
 ةمحرلاو طخسلاو بضغلاو مالكلاو ةدارإلاو ةردقلاو رصبلاو عمسلاو ةايحلا
 ال ىح وهف ءتافصلا هذه ىف ئيش هلثمك سيل هنأ :كلذ عم تبثأو ءانغلاو كلملاو

 ءانمالكك ال ملكتم ءانتدارإكال ديرم ءانتردقكال ريدق ءانرصبك ال ريصب < انتويحك

 ملعب :لاقي نأ لثم ءانسدج ىف ةدعبتسم رومأب ةلئامملا مدع رس مث ؛كلذ وحنو
 سافنأ ددعوءراجشألا قاروأ ددعو «ىفايفلا لمر ددعو ءراطمألارطق ددع
 مسي هب سوسوتي ام عمسَيو «ءاملظلا ةليللا ىف لمنلا بيبد رصبيو «تاناويحلا
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 :هتردق تایآو یلاعت هئآلآ ن

 همهف یف یوتسی ام هتردق تایآو هئالآ نم یلاعتو هناحبسراتخاو

 ةيناحورلا مَعنلا ركذي مل كلذ لجالو؛ ؛ىمجعلاو ىبرعلاو «یودبلاو ی رر

 ةصوصخملا ةيقافترالا معنلابربخي ملو“ ءءايلوألاو ءاملعلاب ةصوصخملا

 تاومسلا قلخ ّلثم ءهركذ ىغبني ني ام ىلاعتو هناحبس ركذ امنإو ؛"كولملا

 جارخإوءضرألا ىف عيبانيلا ريجفتو «باحسلا نم رطملا لازنإو «ض رألار
 «”ةيرورضلا فّرجلاو عئانصلا ماهلإو ءءاملاب راهزألاو بوبحلاو رامشلا عاونا

 .اهتلوازمو اهتسراممل ةردقلا قلخ و
 موجهدنع سانلا لاوحأ فالتخا ىلع ةريثك عضاوم ىف هن دقو

 .٠١ عوقولا ةريثكلا ةيناسفنلا ضارمألا نايبب اهفاشكناو «بئاصمل
 . مها كلذ وحنو ءاهباوبأ اهيلع ةقلغم تويب ىف « فحللا تحت مب

 اذه دعب اهوركاذ نحنف ءايشأ ىقب نكلو قيلعتلا اذه ىف سفنلا انب لاط دقلو

 ١١5:١ ةغلابلا هللا ةجح عجارو ( عبارلا بابلا نم ىناثلا لصفلا ىف )عضوملا

 51١١:١. ةيهل إلا تاميهفتلاو

 ,ةدابعلا ةوالحكو ءتالضعملا لح ةّرسمو «ةعفانلا تاكنلا فشك حرفك(1)

 .ةيهلإلا راونألا ةيؤرب طاسبنالاو
 لكألا نم ةيعونلا هتاجاح اهب ىضقيل «لجرلا اهيلإ جاتحي ىتلا ىه : ةيقافترالا معنلا ()

 .اهريغو « ءاتشلا ىف ءافدتسالاو ءرطملاو سمشلا نم لالظتسالاو عامجلاو برشلاو

 مكَل سبل ةَعنَص ُهَنْمْلَعَو ا:مالسلا هيلع دواد قح ىف ىلاعت هللا لاق(')

 4؟نوُرِكاَش ْمُنْنَأ لَهَف مكِسأَب ْنِم مكنصخت
 ةلثمأب كلذ ىلاعتو هناحبس حضوأوءءارّصلاو ءارسلا دنع سانلا فقاوم ريغتت ىأ(٤)
 ناَسنإلا َنإ” :ىلاعت لاق امك « سانلا عيمج اهمهفيل عوقولاةريثكلا ةيناسفنلا ضارمألا

 (؟١1١ جراعملا راَعْوم ريا سَم اذ ءاَعْورَج رشا ُهَسَم ُهَسْم اذإ : .عْوْلَم َقِلُ

 كلذ ىلإ امو ./١7( ءاسنلا ةروس ر4ٌّحّشلا ُسُفنألا ٍتَرِضَحُأ :ىلاعت لاقو

 عضومب ةصوصخملا وأ ءعوقولا ةليلقلا ءضارمألا ركذي ملو «ةريثكلا تايآلا نم

 .سانلا عميج اهمهف ىف ىوتسيال هنأل ءفنص نود فنصب وأ ءعضوم 09"
1۹۷¥ 
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 هللا مايأب ريك ذتلا نايب
 يئدحأ ىتلا عئاقولا نم ىأ هللا مايأ نم ىلاعتو هناحبس راتخاو

 عرق ام ننيمرجملا بيذعتو «نيعيطملا ميعنت ليبق نم ىلاعت هللا
 مون موق صصق لثم ٠ «لامجإلاب هنع اوعمس دق اوناكو ٠ لبق نم" مهعامسأ

 صصقو «ميهاربإ صصق لثمو ؛دج نعابأ برعلا اهاقلتت ىتلا دومثو داعو
 عم برعلا طالتخا لوطل مهغامسأ اهتفلأ ىتلا مالسلا مهيلع ليئارسإ ىنب ءايبنأ

 ةازاجم رابخأالو ءبرعلل ةفولأملا ريغ + ءةبيرغلا صصقلا رك ذي ملو؛دوهيلا

 “".دونهلاو سرافلا

 اهنم ضرغلاوهام صصقلانمركذ
 ريكذتلا ىف عفنت”»اعامج ةروهشملا صصقلا نم ىلاعتو هناحبس عزتناو

 .اهتايصوصخ عيمج عم اهمامتب صصقلا درسي ملو ‹ ةظعوملاو
 ترك وأ ءةردنلا ًةياغ ةردان ةصق اوعمس اذإ ٌماوعلا نأ :كلذ ىف ةمكحلاو

 سفن ىلإ ليمت مهعابط نإف ءاهليصافتو اهتايصوصخ عيمجب مهدنع ةصقلا
 .ركذتلا وه ىذلا ىساسألا ضرغلا مهتوفيو ء ةصقلا

 ديوجتلا دعاوق اوظفح امل سانلا نإ” :نيفراعلا ضعب هلاقام :كلذ لاثمو

 هوجولا ىف نوملكتي نورسفملا أدب املو «ةوالتلا ىف عوشخلا نع اولغش
 .“هودعملاك اردان ريسفتلا ملع حبصأ«ريسفتلا ىف ةديعبلا

 .هنذأ ىف مالكلا عقوو قَد ىأ هعمس عرق )١(

 ردنكسإو «متسر صصقك «مهمحالمو مهبورح:سرافلا ةازاجم رابخأب دارملا(۲)
 «تراهب اهم برحك «ةريهشلا مهمايأ دونهلاةازاجم رابخأب دارملاو ؛اهريغوارادو

 .ىيشلا ىلع ةأفاكملا :ءازجلاو ةازاجملاو ؛اهريغو

 عماجلا ىأ باوبألا هذه عاَمج بابلا اذه :لاقي «هلصأ عمتجم:عامجلا(۳)

 .اهيفامل لماشلاءاهل



 :نآرقلا ىف ةرركتملا صصقلا

 :ميظعلا نآرقلا ىف صصقلا نم رركتاممو

 ,هنع ناطيشلا رابكتساو ءهل ةكئالملا دوجسو «نيطلا نم مدآ قلخ ةصق م
 2١. مدآ ىنب لالضإ ىف كلذ دعب هيعسو“ انوعلم هنوك

 مهيلع بيعشو طولو '”ميهاربإو حلاصو دوهو حون ٍةجاحم ٌصّضقو م
 فورعملاب رمألاو«ىلاعت هللا ديحوت ىف مهماوقأو مهبوعش عم مالسلاو ةالصلا
 ءةكيكر تاهبشبمهئالدإو «ناميإلا نع مارقألا رابكتساوءركنملا نع ىهنلاو
 هللا ةرصن روهظو « ةيهلإلا ةبوقعلاب مارقألا ءالتباوءاهيلع ءايبنألا دودرو
 .“مهعابتأو ءايبنألا قح ىف ىلاعت

 ليئارسإ ىنب ءاهفس عمو ءوالمو نوعرف عم مالسلا هيلع ىسوم صّصق رە

 روهظو «ءايقشألا كئلوأل ىلاعت هللا باقعو «مالسلا هيلع هعم مهترباكمو
 ““مالسلا هيلع هّيجنل ةيلاتتم ىلاعت هللا ةرصن

 ° .امهتامارکو امهتایآو امهتفالخو ؛مالسلا امهيلع ناميلسو دواد صصقوو
 ءارسإلا ةروسو؟ه ١١- فارعألا ةروسو 25 -*. ةرقبلا ةروس ىف تركذ(١)
 ةروسو مه-ا١ ص ةروسو١١-5١١ هط ةروسو ه.فهكلا ةروسو 5ه 5

 .4 75١-4 رجحلا

 .اندنع ىذلا ىسرافلا لصألا ىف ميهاربإ انديس ركذ سيل(1)

 .اهرضحأ ىأ هتجحب نالف ىلدأ (")

 ةروسو 40 ١6- دوه ةروسو 4" -ه4 فارعألا ةروس ىف كلذ ركذ امك (4)
 ةروسو 45 -74 تايراذلا ةروسو ١59١ -59 ءارعشلا ةروسو ۸٤ -ه١ رجحلا

 .4. -9 رمَقلا

 ةروسو 1١١-١51 فارعألا ةروسو 44-7 ةرقبلا ةروس ىف كلذ ركذ امك(5)

 ۴-٠ صصقلا ةروسو .٠-58 ءارعشلا

 ١7- 4.٠ ص ةروسو ٠١-١4 أبس ةروسو ١6-44 لمنلا ةروس ىف ركذ امك (1)

۹۹ 



 مهل ىلاعت هّللاةمحر روهظو «مالسلاامهيلع سنويو بويأ“ةنحم صصقوم»
 ."”هايإ ىلاعت هللا ةباجتساو «مالسلا هيلع ايركز ءاعد ةصقوم

 ,رهملا ىف هملكتو ءبأ ريغ نم هتدالو نم :ةبيجعلا ىسيع انديس صصقر»

 .“هدي ىلع قراوخلا روهظو
 زاجيإلا نم ةعونتم بيلاسأب ميظعلا نآرقلا ىف صصقلا هذه تركذف

 .«7روسلا ىف ةيعرملا بيلاسألا ىضتقم بسح بانطإلاو

 طقف نيترم وأ ةرم صصقلا نم تركذام

 وأ عضوم ىف تدرو لب « نآرقلا ىف رركتت مل ىتلا صصقلا امأو

 ٩ ایلع اناکم مالسلا هيلع سيردإ انديس عفر ةصقم

 .نحم ج ةّدشلاو ءالبلا :ةنحملا(١)

 ١. 19-48 94"1 تافاصلا ةروسو ۸1۳-۸۸ ءايبنألا ةروس ىف رك ذامك (۲)

 ءايبنألا ةروسو ۲-۱ ميرم ةروسو 4١ -“8 نارمع لا ةروس ىف ركذامك (9)

۹۰-۸۹ 

 ةروسو ٠١-۳٣ میرم ةروسو ٤٥١-١١٠ نارمع لآ ةروس ىف ركذ امك( )٤

 4١ ءايبنألا

 بعصلا رمألا نم « اذحاو ىنعم ىدؤت ءةفلتخم ظافلأب ةدحاولا ةصقلا ةداعإ(8)

 ىف ءصصقلا نم اريثك ىلاعت هللا داعأف ؛ةغالبلا هيف نيبتتو ء:ةحاصفلا هيف رهظت ىذلا

 .ارركمو هب أدتبم
 رابحألا بعك هرسف كاّيِلَع اناكَم نعرو :یلاعت لاق ه7 ميرم ةروس ىف كلذو(")

 نم هنكلو ؛ريسافتلا ىفروكذم ليوط مالك ىف ةعبارلا ءامسلا ىلإ مالسلا هيلع هعفرب

 ةريسفت ىف ريثك نبا هلاق ةراكن هضعب ىفو «تايليئارسإلا رابحألا بعك رابخأ

 هللا دنع ىفلزلاو ةوبنلا فرش هنأ :حيحصلاف ٠٠٠:1 هخيرات ىف لاقو (1:)

 .ايندلا ىف ليمجلا رك ذلاب ةبترلا ولعو
١١ 



 ءايحإل هتدهاشمو« ٠ ذورمنل مالسلا هيلع ميهاربإ انديس ةًجاحُم ةف
 ().ديحولا هدلو حبذ ةصقو “" طر

 .مالسلا هيلع فس ويانديس ةصقرو

 ههجوتو «ىطبقلا هلتقو ْمّيْلا ىف هئاقلإو ءمالسلا هيلع ىسوم انديس ةدال وةصقرو
 ."اهنم مالكلا عامسو ءةرجشلا ىلع رانلا هتيؤرو «كانه هجوزتو «َنَيْدَم ىلإ
 .ةرقبلا حبذ ةصقرو

 ."مالسلاامهيلع رضخلا عم ىسوم ءاقل ةصقوو
 .””تولاجو تولاط ةصقوو

 ٠ سيقلب ةصقرم
 ''!نينرقلا ىذ ةصقرو

 "فهلا باحصأ ةصقوو

 .'"نيرواحتملا نيلجرلا ةصقو و

 .'" ةنجلا باحصأ ةصقو ه

 )١ ةرقبلا ةروس ىف( ۲١۸ ) ۲ةرقبلا ةروس ىف( ۲٠٣۰

 درفنملا :ديحولاو ١١9١-١١١ تافاصلا ةروس ىف( ۳)

 )٤( فسويةروس ىف ٤-٠١١
 ىواصلا دمحأ خيشلا لاقو ٠١« -۳۸ هط ةروسو« ٠١ -۷ صصقلا ةروس ىف(٥)

 ةهج نم مالكلا عمس هنأ دارملا سيلو ٠٠۳(: :۳ ر نيلالجلا ريسفت ىلع هتيشاح ىف
 الو فرحالب  هئازجأ عيمجب مالكلا عمس هنأ ىلع نوققحملا لب ءطقف ةرجشلا

 ,هنأش لج هتاذ ةيؤر دنع ةرخآلا ىفانل نوكي امك «هتاهج عيمج نم ترص

( 

 م١ -5. فهكلا ةروس ىف (ا/) نا" -17 ةرقبلا ةروس ىف (1)

 ؛ ۲۴۳-٤ لمدلاةروس ىف (8) "ه١ 5١15 ةرقبلا ةروس ىف (۸)

 )١( فهکلا ةروس یف ٠۹-۸۳ ) ۱۱۹فهکلا ةروس یف( ۹-۲٣

 )١ سم ا ملقلا ةروس ىف (۱۳) ؛ 4 -۴۲ فهكلا ةروس ىف(

 .ةقيدحلا :ةنجلار
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 .ىقو /''نيدلا ةوعدل مالسلا هيلع ىسيع مهنعب نيذلا ةثالثلا لسرلا ةصقو
 . اديهش رافكلا هلتق ىذلا نمؤملا

 . "”ليفلا باحصأ ةصقو»

  اهسفنأب اهتفرعم ميركلا نآرقلا ىف صصقلا هذه درس نم ضرغلا سيلف

 ءرشلا ٍةعانش ىلإ عماسلاو ئراقلا نهذ لقتني نأ وه : ىساسألا ضرغلا لب

 لاعت هللا ةرصنب نينمؤملا نانئمطاو ءاهيلع ىلاعت هللا ةبقاعمو «ءىصاعملاو

 .””نيصلخملا هدابع قح ىف ىلاعت هلاضفأو هفاطلأ روهظو « هدييبأتو

 ليفلا ةروس ىف(") ۲۰-۲۹ سایةروس یف (۲) ۱۳-۱۹ سایةروس ىف(١)
 .بسحف اهتايئرج ىلع فرعتلاو ءاهيلع عالطالا ىأ(٤)
 3 َءاَجَوءَكَداَّوُف هب تبناه لسرلا ءابنأ نم َكِيَلَع صقن لکو  :یلاعت هللا لاق (۵)

 نأ :ةيآلا هذه ىفف (١١؟ .دوه ةروس)4َنييِمْوَمْلِل ىركِذّو ٌةِظَعْوَمَو «ُقَحْلا ٍهِذه ىف
 :ةعبرأ رومأ ءايبنألا صصق درس نم دوصقملا

 يلع للا ىلص لوسرلا داؤف اهب دادزيام رابخألاو صصقلا نم ركذي :لوألا
 ةيذأ لامتحاو ءنيدلا غيلبتو ءةلاسرلا ءادأ ىلع ةئينأمطو اتابث هتمأ ةدئفأو ءملسو

 ءلالضلا ىف مهيدامت ىف ةفلاسلا ممألا لاوحأ ليصافت ىلع فوقولاب ءرافكلا

 اذإ ةبيصملا نإ :ليقام ىضتقمب قاشملا ةدباكم نم مهتهج نم لسرلا ىقلامو

 نم قحلا رمألا انيلع ةصوصقملا ءابنألا هذه نوضغ ىف ان ءاج :ىناثلاو

 ام ىلإ اندشري ميركلا نآرقلاف مهتالاح ىف فيرحتلاو طلخلا عقو ول : ىأ ءمه ءابنأ

 .ةراشإولو ءاهنم قحلا وه
 .رافكلا اهب ظعتيل :ثلاثلاو

 .ناميإلاو بابلألا ولوأ اهب ركذتيل :عبارلاو
 ىفويام اهنيب نم ىنتجي لب ءاهمامتب ءايبنألا صصق درسيال ميظعلا نآرقلاف

 «يتش ضارغأ اهلف ءايبنألا صصق ىوسام ءرخألا صصقلا امأو ؛ةروكذملا ضارغألاب

 .اهءاصقتسا عضوم اذه سيلو ءاهنم ضعب ىلإ هللا ىلو مامإلا راشأ دقو ءانركذام ىوس
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 هدعب امو توملاب ريك ذتلا نا
 توم دنع ناسنإلا ةيفيك:هّدعب امو توملا نم هنأش لجرك ذ دقو
 ٌروهظو ," توملا دعب هيلعرانلاو ةئجلا ضرعو'ءةعاسلا كلت ىف هز

 هلع سبع انديس لوزن نم ةعاسلا (؟)طارشأو ,0همامأ باذعلا ةكئال

 َجوجأي جورخو(”ضرألا ةّباد جورصخو”لاجدلا جورخو مالسس
 .". -؟١ ةمئيقلا ةروس ىف ترك ذامك(١

 ةروس (اًِشَعَو اودع اَهيَلَع َنْوْصَرْعُي راتلأ )):نوعرف لآ قح ىف ىلاعت لاق ١(
 (4 1١ نمؤم

 هوجو ْوبرْصَي هِل اورق نِ یوي ذا یر ولو : یلاعت هللا لاق م
 ۰ 0٠) لافنألا ةروس )4قيِرحلا َباَذَع اوُقَوُدَو «مُهَراَبذَ
 .ئيشلا لّوأو ةمالعلا :طّرَشلا عمج :طارشألا (4

 وه :سابع نبا لاق( 1١ فرخزلا ةروس )4ٍةَعاّسلِل لعل ُهْنإَوإط: ىلاعت هللا لاق(
 لاقو ها ةمايقلا موي لبق مالسلاو ةولصلا هيلع  ميرم نبا ىسيع جور
 ىسيع ىلع دئاع (هنإو) ىف ريمضلا نأ حيحصلا :(157:4) هريسفت ىف ريثك نب

 موي لبق هلوزن كلذب دارملا مث «هركذ ىف قايسلا نإف ءمالسلاو ةالصلا هيلد
 ربخأ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيداحألا ترتاوت دقو  ةمايقل

 دقو.ها اطسقم امكحو الداع امامإ «ةمئيقلا موي لبق مالسلا هيلع ىسيع لوزن

 (584 -هال8 )١: ةريسفت ىف ميرم نبا ىسيع لوزن ىف ةدراولا ثيداحألا ركأ

 ىف ةدراولا ثيداحألا لوح قئار عتمم باتك ىريمشكلا ةمالعلا انخياشم خيشل

 (مّلَعلر ئرفو ؛“حيسملا لوزن ىف رتاوت امب حيرصتلا ”:هامسأ ءىسيع لوز
 جورخ دعب لزني هنأل كلذو ءةعاسلا بارتقا ىلع ليلدو ةرامأ :ىأ كيرحتلا
 نارقلا ىف ركذ لاجدلا جورخل سيلو ؛هيدي ىلع هللا هلتقيف ءلاجدلا حيسمل

 ش٠ .كلذ نم حرص
 رخآ ىف جرخت ةبادلا هذهو 8١ ةبآلا ىف لمنلا ةروس ىف ىلاعت هللا اهركذ( "|
 (ف تايآلا لوأ نإ ” :حيحص ثيدح ىف دروو «سانلا داسف دنع «نامزل
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 لاؤسلاو ءرشنلاو رشحلاو ."'مايقلا ةخفنو «قعصلا ةخفنو "”«جوجامو
 لوخدو ؛لئامشلاو ناميألاب لامعألا فئاحص ذخأو "”«نازيملاو ءباوجلاو

 ريعباتلا نم رانلا لهأ مصاختو ءرانلا رافكلا لوخد و «ةنجلا نينمؤملا

 (اضعب مهصعب نعلو ءضعب ىلع مهضعبب راكنإو ءمهنيب اميف نيعوبتملاو

 رسالسلا نم باذعلا عاونأو «ىلاعت هللا ةيؤرب نينمؤملا صاصتخاو
 روصقلاو روحلا نم معنلا عاونأو'"”موقزلاو قاّسغلاو ميمحلاو لالغألاو

 ,ىحض سانلا ىلع ةبادلا جورخو ءاهبرغم نم سمشلا عولط اًجورخ سد
 ركذ باب ٠۰٤:۲ ملسم )“ابیرق اهرثأ ىلع ىرخألاف اهتبحاص لبق تناكام امهُيأو
 ,ضرألا ةباد ج رخت :اعوفرم ةريره ىبأ نع ىسلايطلا دواد وبأ ىورو (لاجدلا

 دبع نع ءاجو «ٌتيدحلا _ مالسلا امهيلع  ناميلس متاخو «ىسوم اصع اهعمو
 ضرألا ةباد یه ةساّسحلا نأ هنع هللا ىضر س صاعلا نب ورمع نب هللا

 لاقو (404:5 ملسمل حيحصلا ىلع ىوونلا حرش رنآرقلا ىف ةروك ذملا

 هل ريسفتلا ةمدقم ىف هلاق )اهنامزأو اهقئاقح ىلع فوقولا ىلإ انل ليبسال :بغارلا

 جورخ ركذ ىسرافلا لصألا ىف سيلو (هتادرفم رخآ ىف عوبطملا 50١ ص
 .ضرألا ةباد

 مفارعألاةروس(”) ٠۸ رمزلاةروس(۲) ٩٦ ءايبنألا ةروس( )١
 ۲۷-٣۳ تافاصلا ةروسو ۳۹ -۳۸ فارعألا ةروس یف رک ذامک )٤(

 لاقو (۲۳ و۲۲ ةمايقلا ةروس )4ة رظان اهب ىلإ ةرضان ذِبَموُي هوجو: ىلاعت لاق ()

 انإف ١١( فيفطتلا ةروس )4كوُبوُجَحَمْل ٍذِئَموَي مهّبَر نَع مُهْنِإ 8:نيبذكملا ىف
 لامجإلا هب عفتراو راربأالل اهتابثإ ىلع كلذ لد مهل ايزخ هتيؤر نع رافكلا بجحامل
 (51:؟ ناهربلا ) *٠١( ماعنألا ةروس )4 ٌراَصِبَألا هك رذتأل )> :هلوق ىف
 ايدح نم قوط :لغلا عمج لالغألاوديدحلا لبح :ةلسلسلا عمج لسالسلا(5)
 ؛درابلا ءاملاو راحلا ءاملا :دادضألا نم :ميمحلاو ) قدعلاو ديلا ىف لعجي دلجوأ

 تاذ ةرجش :موقزلاو ؛رانلا لهأ ديدص نم ليسيام وأ نتنملا وأ درابلا :قاسغلاو

 . ميحجلا لصأ ىف تبنت ءةك وش
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 «تالليمحلا ءاسنلاو''”ةمعانلا سبالملاو ةئينهلا معاطملاوءراهنألاو

 .بولقلل ةحرفملا ةبيطلا ةهكفلا ةنجلا لهأ سلاجمو

 لامجالاب روسلا فلتخم ىف بلاطملا هذه ىلاعتو هناحبس قّرفف

 .ةصاخلا اهبيلاسأ ايعارم ¢ ليصفتلاو

 ماكحألا ملع نايب

 هللا ىلص هللا لوسر انديس نا:ماكحألا ثحابم یف ةيلكلا ةدعاقلاو

 ,ةّلملا كلت عئارش ُءاقبإ مزلف « ةيفينحلا ةيميهاربإلا ةلملاب ثعب دق ملسو هيلع
 ءاهتامومعل اصيصخت الإ مهللا ؛اهلئاسم تاهمأ ىف ريغت ىأ تَدحُيال نأو

 .كلذ لاثمأو ءاهيف تاديدحتلاو تاتيقوتلل ةدايزو

 ءملسو هيلع هللا ىلص انيبنب برعلا ىك زي نأ ىلاعتو هناحبس هللا دارأاملو

 هيلع هللا ىلص هتعيرش “” هدام نّوكتت نأ مزل برعلاب ميلاقألا رئاس ىك زيو

 "'مهتاداعو برعلا موسر نم ملسو
 تاداع تظحالو «ةيفينحلا ةلملا عئارش ع ومجم ىف رظنلا ت :أ اذإف

 وه ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص هعيرشت ىف تلمأتر ؛مهموسرو برعلا
 تمهفو ءاببس مكح لكل نأ تملع -'ااهل بيذهتلاو حالصإللا ةلزنمب

 :عفترملا ناكملا :رصقلا عمج روصقلاو ؛ ءاضيبلا :ءاروحلا عمج روحلا )١(
 .ةنيللا :ةمعانلاو :ةبرغرملا :ةئينهلاو

 ةدامك .ةيونعم وأ تناك ةيسح ءاهنم نّوكتي ىتلا هرصانعو هلوصأ :يشلا ةذام(؟)

 .ىملعلا ثحبلا ةدامو بشخلا

 .اهنمريثك ىف اهتذاج نع اوفرحناو ؛ةيفينحلا ةلملا نم اهوثراوت امم ىأ (")

 اذإ كنأ :فنصملا مامإلا لاقام لصاحو.مهموسرو برعلا تاداعل ىأ )٤(

 هللا ىلص ىبنلا عيرشتو برعلا موسرو «ةيميهاربإلا ةلملا :رومألا نم ةثالث تظحال

 .اببس ءييش لكل تملع مىلسو هيلع
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 ةحلصم ىهنورمأ لكل نأ

 ) 8 وطي كلذ 5 هفت ر«
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 : ىنم ةدايز نيلالهلا

 :ةيفينحلا ةلملاب ٌثعب : :هلوق ىنعم

 لب :ىلاعت هللا لاق امك ةلملا تحت نم نوكت ام اريثك ةوبنلا نأ ملعاو

 #«ميهاربال هعيش نم َنإَولا لاق امكو ميِهاَرِبإ مكيبأ

 :رئاعش ميظعت ىلعو «نيدب نيذتلا ىلع ٌةريثك ٌنورق شنت هنأ : :كلذ رسو
 داكتال ىتلا ةيلوألا تايهيدبلاب ةقحاللا«ةعئاذلا تا روهشملا نم هماكحأ ريصتو

 طالتخا دعب اهنم دسف ام حالصو ءاهنم جوعا ام ةماقإل ىرخأ ٌةوبن ىيجتف  ركنت

 دعارقل اقفاوم احيحص ناك امف ءمهدنع ةروهشملا ماكحألا نع شتفتف ءاهيبن ةياور
 لخد دق اَميِقَس ناك امو ؛هيلع ثحتو «هيلإ وعدت لب ءهرَيْغْتال ةيلملا ةسايسلا
 ناك ام ىلع هديزتاهنإف دازي نأ اًيرح ناك امو ءةجاحلا ردقب هريغت اهنإف ءفيرحتلا
 ءىلوألا ةعيرشلا نم مهدنع ىقب امب هبلاطم ىف ىبنلا اذه لدتسي ام اريثكو ؛مهدنع

 ١5١( ص١ جر 'هتعيش نم ” وأ“ ىبنلا نالف ةلم ىف ىبنلا اذه ”:كلذ دنع لاقيف

 اعيمج ملاعلا مهب ىكزي مث برعلا ملسو هيلع هللا ىلص هب ىكزي نأ هللا دارأ
 اموق وعدي نأ ىلإ جاتحي ةدحاو ةلم ىلع ممألا عمجي ىذلا :ربكألا مامإلا

 دهاجيف هحراوج ةلزنمب مهذدحختي مث < ناش حلصيو مهك زيو ؛ةدشارلا ةنسلا ىل

 «ساّئلِل تجرأ ِةَمأ َرْيَخ منك :ىلاعت هلوق وهو «قافآلا ىف مهقرفيو نايدألا لهأ
 .ةروصحم ريغ ممأ ةدهاجم هنم ىتأتيال هسفن مامإلا اذه نأل كلذو

 :برعلا موسر ىلع هتعيرش ةدام نوكت نأ مزل
 ىعيبطلا بهذملا ةلزنمب وهام هتعيرش ةدام نوكت نأ بجو كلذك ناك اذإو

 (هتعيرش ةدام نوكت نأ بجو) مث ءمهمجعو مهبرعو «ةحلاصلا ميلاقألا لهأل
 لمحي مث .مهريغ نم رثكأ مهلاح هيف ىعاريو «تاقافترالاو ملعأا نم عرش اعل

 لك ىلإ ُرمألا ضّوَفُي نأ ىلإ ليبسال هنأل ؛ةعيرشلا كلت عابتا ىلع اعيمج سانلا
 نأ ىلإ (ليبس) الو ءًالصأ عيرشتلا ةدئاف هنم لصحيال ذإ ءرصع لك ةمئأ ىلإ وأ موق
 ( ذإ ءةعيرش لكل لعجيف «مهنم الك سراميو ءموق موق لك دنع ام رظني
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 عنتمملاك مهنايدأ نيابتو مهنادلب فاللتخاىلع مهدنعامو مهتاداعب ةطاحإلا دپ

 .!؟ةفلتخم عئارشب كنظ امف « ةدحاو ةعيرش ةياور نع ةاورلا روهمج زجع دقو
 :ةّدعلا عمج ددعلا ٍرِدَّدمو ٍدَّدَع دعب الإ نيرخآلا دايقنا نوكيال هنأ رثكألاو

 امك ءاهيلإ ىبنلا ٌرْمع لوطيال (نامزلا نم ةهرب :ةدملا عمج ددملاو ؛دادعتسالا

 نم نمآ ام نيملسملاو ىراصنلاو دوهيلا نإف ءنآلا ةدوجوملا عئارشلا ىف عقو
 ىف ربتعُي نأ نم رسيأالو نسحأ الف ءكلذ دعب نيرهاظ اوحبصأ مث ءعمج الإ مهلئاوا
 ٠ قييضتلا لك قّيَصضُيالو ءمهيف ثوعبملا هموق ٌةداع تاقافترالاو ءدودحلاو «عئارشلا

 ىف (مهيلع قفشيو مهمحرُي:ىأ ) مهيلع ىقبيو ءدعب نوتأي نيذلا نيرخآلا ىلع
 ءمهتاداعو مهبولق ةداهشب ةعيرشلا كلتب دخألا مهل رسيتي نولوألاوةلمجلا

 رمألاك اهنإف ءءافلخلاو ةلملا ةمئأ رّيِس ىف ةبغرلاب كلذ مهل رسيتي نورخآلاو

 .اثيدح وأ اًميدق ءرصع لك ىف موق لكل ىعيبطلا
 :ةحلاصلا ميلاقألا

 نيكلَم تحت ةعومجم تناك ةلدتعملا ةجزمألا دلوتل ةحلاصلا ميلاقألاو

 :ذئموي نيريبك
 اهيلوامو ناسارخو نميلاو قارعلا ىلع اطلستم ناكو ءىرسك :امهدحأ

 . ةنس لك جارخلا مهنم هيلإ ىبجي ء«همكح تحت دنهلاو رهنلا ءاورام كولم تناكو

 كولم ناك وءامهّيلَو امو مورلاو ماشلا ىلع اطلستم ناكو رصيف: ىناثلاو

 ةلودرسك ناك و «جارخلا مهنم هيلإ ىبجي همكح تحت ةيقيرفإلاو برغملا ورصم

 تناكو «ءضرألا عيمج ىلع ةبلغلا ةلزنمب امهكلم ىلع طلستلاو«نيكلملا نيذه
 كلت رّيَعَتو امهمكح تحت ىه ىتلا دالبلا عيمج ىف ةيراس هُْقَرَتلا ىف مهتاداع

 نإو ءكلذ ىلع دالبلا عيمج هيبنت ىلإ ةلمجلا ىف ايضفم اهنع مهّدَصو تاداعلا
 ىضر رمع هراشتسا نيح كلذ نم ائيش ُناَرُمَْرُهلا ركذ دقو «هدعب مهرومأ تفلتخا

 .مجعلا ةوزغ ىف هنع هللا
 ىف دادتعا ريبك اهب سيلف جازملا لادتعا نع ةديعبلا ىحاونلا رئاس امأ

 خر ُكرَتلا وكرتا”:ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلا لاق كلذلو «ةيلكلا ةحلصملا
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 .“مک وعدو ام ةشبحلا اوعّدوءمكوكر تام 2

 أ سالا جرخُي نأو“ ءاجوعلا ةلملا ةماقإ ىلاعت هللا دارأ املف :ةلمجلابو

 ىرقوم كلذ ناك ةدسافلا مهّموسر ريغتو ءركدملا نع مهاهنتو فورعملاب مهرمأت
 ب یف یر امهلاح نإف ءامهلاحل ضرعتلاب ارّسيتم نيذه ةلود لاوز ىلع
 للا ىلص ىبنلا ربخأف امهتلود لاوزب هللا ىضقف ,ىرسي داكي وأ :ةحلاصلا ميلاقألا

 لرو «هدعب رصيق الف رصيق كلهو «هدعب ىرسك الف ءىرسك كله نأب ملسو هيلع
 لسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب برعلا لطاب غمد ىف ضرألا عيمج لطابل غمادلا قحلا

 للو ءامهألمب دالبلا رئاس غمدو «برعلاب نيكلملا نيذه لطاب غمدو هباحصأو
 (5١ا/-6١1 4ص ١ج ) ةغلابلا ةجحلا

 :انرك ذام ليصفت

 .قُفَحَتَق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةعيرش ىناعم ىف رظنلا ديرت تنك نإ
 .هعيرشت ةدام ىه ىتلا «مهيف ثعب نيذلا نييمألا لاح :الوأ

 ريسيتلاو «عيرشتلا باج ىف ةروكذملا دصاقملاب اهل هحالصإ ةيفيك :ايناثو
 .ةلملا ماكحأو

 ةماقإل «ةيليعامسإلا ةيفينحلا ةلملاب ثعب ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملعاف

 4ميهاربإ محيبأ هلم ض:ىلاعت هلوق كلذو ءاهرون ةعاشإو اهفيرحت ةلازإو ءاهجوع
 ةررقم اهننسو ةَمَلسم ةلملا كلت لوصأ نوكي نأ بجو كلذ ىلع رمألا ناك املو

 لب ءاهليدبتو اهرييغتل ىنعم الف ءةدشار ةنس ةيقب مهيف ءموق ىلإ ثعباذإ ىبنلا ذإ
 .مهيلع جاجتحالا دنع ُببثأو «مهسوفنل عوطأ هنأل ءاهريرقت بجاولا

 ةعيرشلا كلت ىلع اوناكف« ليعامسإ مهيبأ جاهنم اوثراوت ليعامسإ ونب ناكو
 عرشو لضأو لضقءدساكلا هيأرب ءايشأ اهيف لخدأف «ىحل نب ورمع دجو نأ ىلإ

 طلتخاو نيدلا لطب كانهف ءرئاحبلا رحبو «بئاوسلا بيسو ,ناثوألا ةدابع

 ادمحم انديس هللا ثعبف ءرفكلاو كرشلاو لهجلا مهيلع تبلغو ءدسافلاب حيحصلا

 ماسو هيلع هللا ىلص رظنف ءمهداسفل اًحلصمو ءمهجرعل اًميقم ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا رئاعش نم وأ مالسلا هيلع ليعامسإ جاهنمل اًقفاوم اهنم ناكامف« مهتعيرش ىف
 ص ءهلطبأ رفكلاو كرشلا رئاعش نم وأ اذاسفإ وأ افيرحت اهنم ناكامو ءهاقبأ
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 اهبادآ نيف اهريغو تاداعلا باب نم ناك امو ءهلاطبإ ىلع لجسو کپ

 رمأو .ةدسافلا موسرلا نع ىهنو «موسرلا لئاوغ نع هب زرتحي امم اهت اهوركرو
 ٌةيرط ٌةّضَع اهَداعأ ٍةَرتَقلا ىف ثكرت ةيلمع وأ ٍةيلصأ ةلئسم نم ناك امو «ةحلاصلا
 (۲۷۲ و۲۷۱ صا ج رهنید ماقتساو هللا ةمعن كلذب تمتف تناك اک

 هللا ىلص ىبنلا نامز ىف ةيلهاجلا لهأ دنع ىأ) :مهدنع مولعملا نم ناكو
 نأو ؛هدوهجم ىصقأب هدبعيو.هّبرل ههجو مِلسي نأ ناسنإلا لامك نأ :(ملسو هيلع
 كلذكو «مهدنع ةلومعم ةنس ةبانجلا نم لسغلا لازامو «ةراهطلا :ةدابعلا باوبأ نم
 ميهاربإ ىلع ٌةَمَسيِم ناتخلا لعج هللا نأ ةاروتلا ىفو ءةرطفلا لاصخ رئاسو ناتخلا

 ءامكح هلعفي ناكو ءمهريغو دوهيلاو سوجملا هلعفي ءوضولا اذهو ءهتيرذو

 ىلع مِدقي نأ لبق ىلصي هنع هللا ىضر رذ وبأ ناك وءةولصلا مهيف تناكو «برعلا
 ,ىلصي ىدايألا ةدعاس نب ّسُق ناكو «نينس ثالشب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ءةيميظعت لاعفأ برعلا ةيقبو سوجملاو دوهيلا ممأ ىف ةالصلا نم ظوفحملاو
 لومعملا ناكو ءٌةوكزلا مهيف تناكو ءركذلاو ءاعدلا نم لاوقأو دوجسلا اميسال

 ءنيكاسملا ىلع ةقدصلاو لكلا ٌلمحوليبسلا نباو فيضلا ىرق ءاهنم مهدنع

 لامك اهنأ نوفرعيو اهب نوحّدمي اوناكو ءقحلا بئاون ىف ةناعإلاو .ماحرألا ةلصو
 تناكوءسمشلا بورغ ىلإ رجفلا نم موصلا مهيف ناكو  هتداعسو ناسنإلا

 (فاكتعالا ىأ ردجسملا ىف راوجلا ناكو ءةيلهاجلا ىف ءاروشاع موصت شيرق

 هللا ىلص هللا لوسر كلذ ىف ىتفتساف «ةيلهاجلا ىف ةليل فاكتعا رذن رمع ناكو

 .ديبعلا نم اذك' و اذك هنع قتعي نأ ىصوأ لئاولا نب صاع ناكو « ملسو هيلع

 هللا تيب جح امأو «تاثنحتلا عاونأب نوئتحتي ةيلهاجلا لهأ ناك ةلمجلابو

 نم عاونأ مهل ناكو ءىفخي نأ نم رهظأ هرمأف مرحلا رهشألاو هرئاعش ميظعتو

 قلحلا ىف حبذلا مهتنس لزت ملو «كارشإلااهيف اولخدأ اوناك و «تاذوعلاو ىقرلا
 هيلع ميهاربإ نيد ةيقب ىلع اوناك و ءنوجعبيالو نوقنخي اوناكام «ةّبللا ىف رحنلار
 .ةهادبلا هيلإ أجلأ امريغ«تايعيبطلا قئاقد ىف ضوخلا كرتو «موجنلا كرت ىف مالسلا

 (بب نم ءايبنألا تاراشبو ايؤرلا ةفرعملا ةمدقت ىف مهدنع ةدمعلا ناكو
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 نوفرغُي اوناكو «ةريطلاو مالزألاب ءاسقتسالاو ةناهكلا مهيف لخد مث ,مهلبق سر
 ةروص ىأر نيح ملسو هيلع هللا یلص هلو وهو «ةلملا لصأ ىف نكت مل هذه نأ
 ل امه اومِلَع دقل ":مالزألا امهيديأ ىف مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ

 “طق امف

 حل نب ورمع مهيف دجو نأ ىلإ مهيبأ جاهنم ىلع ليعامسإ ونب ناكو

 يهل تناكو «ةئس ةنام ثالث نم ابيرق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثعبم لبق كلذو
 .مهمئالوو ءمهسابلو ءمهبرشمو مهلكأم ىف اهكرت ىلع نوموالتي ةدكأتم ننس

 مهعريبو «مهدادحإر «مهتدعو «ءمهقالطو ءمهحاكنو ؛مهاتوم نفدو ءمهدايعأو
 اهريغو تاوخألاو تاهمألاو تانبلاك ءمراحملا نومرحي اولاز امو ءمهتالماعمو

 ىلع تابوقعو ءةماسقلاو تايدلاو ءصاصقلاك مهملاظم ىف رجازم مهل تناكو
 ثلاثلا قافترالا مولع ءةرصايقلاو ءةرساكألا نم مهيف تلخدو«ةقرسلاو ءانزلا

 نكميال ىذلاوه :لوألا :نادح تاقافترالل:(١:١8ةجحلا ىف مامإلا لاق ؛عبارلاو

 لابجلا قهاوش ناكسو ؛وْدَبلا لهأك ءةرصاقلا تاعامتجالا لهأ هنع كفني نأ

 .لوألا قافترالاب هيّمَسن ىذلا وهو ءةحلاصلا ميلاقألا نم ةديعبلا ىحاونلاو

 نأ ةبجوتسملا ءةحلاصلا ميلاقألا نم ءةرماعلا ىرقلاو رضحلا لهأ هيلع ام :ىناثلاو

 تاعامتجالا كلانهرثك هنإف ءءامكحلاو ةلضافلا قالخألا لهأ اهيف أشني

 هيلع اوضعو ةليزج نس تطبنتساف ءبراجتلا ترثكو ءُتاجاحلا تمحدزاو
 ؛ةلماكلا ةيهافرلا لهأ ءكولملا هلماعتيام :دحلا اذه نم ىلعألا فرطلاو ءذجاونلاب

 هيمسن ىذلا وهو ةحلاص انئُس مهنم َنوُلِجَتيَف ءممألا ءامكح مهيلع ذري نيذلا
 مهنأ :كلذو ءاثلاث اقافترا بجوأ ىناثلا قافترالا لمك املو .ىناثلا قافترالاب
 تاشن دحاجتلاو لطملاو دسحلاو ّمشلا اهلخادو تالماعملا مهنيب تراد امل
 رأءةئيدرلا تاوهشلا هيلع بلغت نم مهيف أشن مهنأو :ٌتاعزانمو تافالتخا مهنيب

 عفنلا ةكرتشم تاقافترا مهل تناك مهنأو ءبهنلاو لتقلا ىف ةأرجلا ىلع ُلَبجُي
 ىلإ اورطضاف اهب هسفن حمست الوأ «هيلع لهست الو ءاهتماقإ مهنم دحاو قيطيال

 مهنم ىبجُيو «مِهّيِرَج مواقيوءمهّيِصاع رجزُيو «لدعلاب مهنيب ىضقي «كلم ةماقإ
 ب :اعبار اقافترا ثلاثلا قافترالا بجوأو ءهفرصم ىف هفرصَيو «جارخلا
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 لاطبألا هيلإ ٌمّضناو لاومألا هيلإ ىبجو هتنيدمب كلم لك درفنا امل هنأ كلذ ر ©
 ىلإ اورطضاف ءاولتاقتو «مهنيب اميف اورجاشت دقجلاو صرجلاو خشلا مهلخاد

 مهلخاد نكل «ىربكلا ةفالخلا طلست مهيلع طلست نمل دايقنالا وأ ةفيلختلا مو
 ءاوبرلاو ءةدسافلا تاحاكنلاوءانزلا عويشو «بهنلاو ىبسلاب ملاظتلاو قوسفلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثعبف ءامهنع اوضرع اوركذلاو ةالصلا اوكرت اوناك

 هاقبأ ةحيحصلا ةلملا ةيقب ناكامف ؛موقلا دنع ام عيمج ىف رظنف«مهلاح اذهو ,يب

 طورشلاو «تاقوألاو بابسألا عرشب تادابعلا مهل طبضو ءهب ذخألا ىلع ليج

 طبضو «ءاضقلاو ءادألاو ءةميزعلاو ءةصخرلاو «تادسفملاو بادآلاو «ناكرألاو

 «تارافكو رجازمو اذودح اهيف عرشو ‹طورشلاو ناكرألا دايبي ىصاعملا مهل

 تالمكم ىلع ثحلاو مئإلا عئارذ دسو «بيهرتلاو بيغرتلا نايبب نيدلا مهل رَّسْيو
 ىلع اهبيلغتو ةيفينحلا ةلملا ةعاشإ ىف غلابو «هرك ذ قبسامم كلذ ريغ ىلإ ءريخلا

 تاقافترالا نم ناكامو .هيفن ىف غلابو هافن مهتافيرحت نم ناکامو ءاهلك للملا
 ضبقو , هنع مُهَعْنَم ةدسافلا مهموسر نم ناك امو ءهب رمأو هيلع لّجس ةحيحصلا

 هللا رمأ مت ىتح «مُهَنْوُد نم هعم نمب دهاجو «ىربكلا ةفالخلاب ماقو «مهيديأ ىلع

 .كوهراك مهو

 ةلملاب ٌثثعُب ”:لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثيداحألا ضعب ىف ءاجو

 هعدتبا امك ءتاعاطلا ٌقاشم هيف سيلام (ةحمسلا )ب ديري “ءاضيبلا ةيفينحلا ةحمسلا

 بستكملاو ءفيعضلاو ىوقلل اهب لمعلا ىتأتي «:ةصخر رذع لكل اهيف لب «نابهرلا

 اهيف هيلع هللا تاولص  ميهاربإ ةلم اهنإ نم انركذام (ةيفينحلا )بو «غ رافلاو
 بو «ةدسافلا موسرلاو فيرحتلا لاطبإو ءكرشلا رئاعش ٌتبكو هللا رئاعش ةماقإ

 نم هيف بيريال :ةحضاو اهيلع تينب ىتلا دصاقملاو اهمكحو اهّلَلع نأ (ءاضيبلا)

 (۲۸۱ -۲۷۷ ص ۱جر ملعأ هللاو ءرباکم ریغ «لقعلا میلس ناک و لمات

 ىلإ ةديدش ةجاح ىف تناك مامإلا زومر نأل ماقملا اذه ىف مالكلا انبنطأ دقلو

 هنأل ءهسفن مامإلا مالكب ماقملا حرشن نأ انرثآ دقلو «قيمعلا ليوطلا ليصفتلا اذه

 !؟ هل فيدرلا نمف اًرفنضغ بكر هللا همحر
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 :ةفرحملا ةيفينحلا ةلملا حالصإ ىف '”ىمالسإلا عيرشتلاروَد
 موصلاو ةالصلاو ةراهطلا نم تادابعلا ىلإ قرطت ناكدقف ةلمجلابو

 فالتخاو ءاهتماقإ ىف لهاستلا ةهج نم ءميظعروتف ركذلاو جحلاو ةوكزلاو
 ءاهيلإ ةيلهاجلا تافيرحتلا برَستو ءاهرثكأ ةفرعم مدع ببسب اهيف سانلا

 .اهرمأ ماقتسا ىتح اهاّوسو ؛هّلك لالتخالا كلذ ميظعلا نآرقلا حلصأف
 دعت عاونأو ,ةراض موسر هيف تثدح تناك" دقف '''لزنملا ريبدت امأو

 امهل ميظعلا نآرقلا طبضف ؛ةيندملا ةسايسلا ماكحأ تلتخا اذكهو ؛ٌرتعو

 اًريثكو ءرئابكلا نم اعاونأ''” بابلا اذه نم ركذو ءاذودح امهل ددحو ءًالوصأ
 .اهنع ةمألا ز رتحتل . رئاغصلا نم

 “ ةالصلا ةماقإ ” ظفل اهيف لمعتساوءًالامجإ ةالصلا ٌلئاسم ركذو

 ةعامجلاو دجاسملا ءانبو ناذألاب ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر اهلّصفف

 ىلص هللا لوسر اهلصفو ءراصتخالاب ةاكزلا لئاسم ركذ كلذكو «تاقوألاو
 جحلا ركذو ؛ةرقبلا ةروس ىف موصلا ركذو «,؛,ليصفت اَمْيَأ ملسو هيلع هللا

 .هنيبو هنس :نيدلا ع رشو ؛ع رش ىف ةغلابم عرشو .ةبونلا :رودلا )١(
 .ةيلئاعلا ةايحلا ىأ (۲)

 .ةيندملا ةسايسلاو لزنملا ريبدت باب نم :ىأ("")
 .ةعيرشلا لصأ نع ىل فشك ١8:١(: )ةيهلإلا تاميهفتلا ىف مامإلا لاق( ٤ر

 لئاف نم زع لاق امك «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناسل ىلع لصاحلا اهنايت نعو

 (مهبلإ لزن ام سانلل نيت
 نم ةذوخأم ةماقالاف ءةوكزلا اوتآو ةولصلا اوميقأ :ىلاعت هللا لاق :هلاثم

 .ءارشلاو عيبلا اهيف دجو اذإ :"قوسلا تماف"
 جيورتلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نّيبف ؛ةعاشإلاو جيورتلا :انهه اهانعمو

 عيرشتر«ةولصلا ةفص ميلعتو «تاعك رلا ددع نييعتر«تاقوألا تيقوتب درصقملا

 لكف اهروضحو دجاسملا ءانب ىلإ بدنلاو «عمجلاو ةعامجلارمأ ديكأتر«ناذاإلا
 (د انيش ملعن مل لصفملا ٌحضاولا هنايبالولو «ةولصلا ةماقإل نايبت باوبألا هذه
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 ىفو لافنألاو ةرقبلا ةروس ىف داهجلا ركذو ''"جحلا ةروس ىفو اهيف امرأ

 ركذو ؛"رونلاو ةدئاملا ىف دودحلا ركذو ؛" ىرخأ ةقرفتم عضا وم

 بجاولا رادقملاو باصنلا نييعتب ةوكزلا ءاتيإ نيب كلذكو اذبأ كلذ نم (بب

 .كلذ ريغ ىلإ هنم اهجارخإ بجا ولا سنجلاو «هجارخا
 ىلص ىبنلا هيلإ راشأ امك «نيعباتلاو ةباحصلا ةنسلا ىلع اهنايبت نايبت نع مب

iلاقو “رمعو ركب ىبأ ىدعب نم نیڏلاب اودتقا ”:لاق ثیح ملسو هلی :” 

 ."متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك يباح
 اندنع رفسلاوءرفسلا ىف ةالصلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رصق :هلاثم

 .درب ةعبرأ هنأ انايب سابع نباو رمع نبا لعف هب قحلف مهبم أ
 .نيمدقتملا نيدهتجملا ىديأ ىلع لصاحلا اهعورفو اهلوصأ نيودتو اهحاضيإ نع مث
 ىلإ ْمُكَيِدبَأَو مُحَهْوُجَو اوُلِسَغاَف ٍةَولَّصلا ىلإ متم اَذإإ» : ىلاعت هللا لاق:هلاثم

 لسغلا نأ نودهتجملا ملكتف «ِنيَبْعكْلا ىلإ مُكَلُجْرَأَو ْمكِسْوِْرَب اَوُحَسْماَوقفاَرَملا
 اذك ىلإ اذكو اذك نم هدح هجولاو ؟كلدلا اهعم طرتشي وأ طقف ءاملا ةلاسإ هانعم

 ةرعش ىلع ولو «حسملا ىمسم ىفكي لهو قفارملا عم هانعم قفارملا ىلإو ءاذكو
 ؟هلك حسم نم وأ سأرلا عبر حسم نم دبالوأ «نيترعش وأ

 ىلع لصاحلا «مهدعاوق ىلع جيرختلاو «مهليواقأو مهبهاذم حرش نع مث
 .بهذم لك ىف ءاهقفلا نم نيرخأتملا ىديأ

 ءرابك نوصغ اهنم تتبن ةَحوَد لثمك هلثُم نإ :كلذ ىف ليقام قدصأ امو

 .راهزأو قاروأ راغصلا نوصغلا ىف تتبنو ءراغص ىرخأ نوصغ نوصغلا كلت نمو

 ىرخأ لوادج لوادجلا كلت نمو «راّبك لوادج اهنم عبن «نيع لثمك هلثموأ
 نواهملا ىف ىيش اهنم عقوو «ىناوألا ىف راغصلا لوادجلا نم فرتغاو ,راغص
 . ها راجشألا تبانمر

 ۱۸۷ -۹۸۴۳ تایآلا ارقا (9)

 ٦-۷ ححلا ةروسو ١۹۷-۲١۴« ةرقبلا ةروس(١)

 ٠۹ -٥٦ر۱۹ -۱۲ لافنألا ةروسو ٤٤۲و ۱۷٠۲و ۱۹۰ -۱۹۰ ةرقبلا ةروس ()

 .ة ءاربلا ةروس نم ةريثك عضاوم ىفو ١4م جحلا ةروسل

 ١-٠١. رونلا ةروسو ؛ . -"؟ ةدئاملا ةروس(5)
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 ةرقبلا ةروس ىف قالطلاو حاكنلا ماكحأ َنّيَبَو >؛ءاسنلا ةروس ىف ثيراوملا

 .”روسلا نم اهريغو قالطلاو ءاسنلاو

 نايبلا ىلإ جاتحت ىتلا تاضيرعتلا
 : وهو رخآ مسف انههف“”ةمألا عيمج هتدئاف معت ىذلا مسقلا اذه تفرع اذإو

 :(””هدع بيجيف ءلاؤس ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ضَرْعي ناك هنأ »

 نرقفانملا كسميو ءمهلاومأو مهسفنأب نونمؤملا اهيف'""دوجي ةثداح عقت وأ

 ”.مهدعوتيو نيقفانملا مذيو «نينمؤملا ىلاعت هللا حدميف ءىوهلا نوعبتيو
 ىلاعت هللا َّنْمَيَف ءمهررض فكو ءءادعألا ىلع ةبلغلا ليبق نم ةثداح عقت وأ»

 ةمعنلا كلتب مهرك ذيو «نينمؤملا ىلع كلذب
 ,ىهن وأ ءرمأ وأ “ءاميإ وأ ةراشإ وأ رجز وأ هيبنت ىلإ جاتحت ةلاح ثدحت وأ
 .بابلا كلذ ىف ىلاعت هللا لزنيف

 لامجإلا قيرطب صصقلا كلت ركذ نم رسفملل دب الف ليبقلا اذه نم ناك امف
 : اهتلثمأ

 ةصقبو “ءلافنألا ةروس ىف رذب ةوزغ ةصقب تاضيرعتلا تدرودقو

 ٠۷١. ةيألا ىفو ١١- ١٤١ ءاسنلا ةروس(١)

 ١ ¥ و. ه-٤٣و ٠1۹-۲١ ءاسنلا ةروسو ۲۲١- ۲٤١۲ ةرقبلا ةروس (۲)

 ١-۷ قالطلا ةروسو

 لوزن نأش ةفرعم ىلإ جاتحيالو ءماع باطخ هيف ىذلا مسقلا تفرع ىأ(")

 هنع بيجأف ةلالكلا نعو مرحلارهشألا ىف لاتقلا نعو «ةلهألا نع اولأس امك (5)

 .نآرقلا ىف
 .هلامب َداَج :لاقيو ءلّذَبواحَس :اذوج تالف داج(ه١

 .كوبت ةوزغ ىف كلذ عقوامك )١(

 .بازحألاو ردب ةوزغ ىف كلذ عقو امك (۷)
 .ةقيقدلا ةراشإلاوه : ءاميإلا (۸)
 ٥-١١. تایآلا یف(۹٩)
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 ةروس ىف قدنخلا ةوزغ ةصقبو ''نارمع لآ ةروس ىف ٍدُحَأ ةوزغ
 ريضنلا ىنب ةوزغبو '”2حتفلا ةروس ىف ةيبيدحلا حلص ةصقبو < “بازحألا

 ىف كوبت ةوزغو ةكم حتف ىلع ضيرحتلاو ثحلا ءاجو «“رشحلا ةروس ىف
 ,«"ةدئاملا ةروس ىف عادولا ةجح ىلإ ةراشإلا تدروو « 78 ءاربلا ةروس

 ,"بازحألا ةروس ىف اهنع هللا ىضر بديز جاوز ةصق ىلإ ةراشإلا تءاجو

 ةروس ىف كفإلا ةصق ىلإو «"ميرحتلا ةروس ىف (ةّيَرَسلا ميرحت ىلإو
 ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةوالت نجلا دفو عامتسا ركذ ءاجو ''”؛«رونلا
 “٠ة ءاربلا ةروس ىف رارضلا دجسم ةصق تركذو.2''فاقحألاو نجلا ةروس

 .'"ليئارسإ ىنب ةروس لوأ ىف ءارسإلا ةصق ىلإ ريشأو

 هللا مايأب ريك ذتلا نم تايآلا هذه

 مايأب ريك ذتلا عاونأ نم ع ون ةقيقحلا ىف ةميركلا تايآلا نم مسقلا اذهو

 نع تزيم ةصقلا عامس ىلع افقوتم اهيف تاراشإلا لح ناك امل نكلو ؛ هللا

 .اهماسقأ رئاس

 .؟9-5 تايآلا ىف (؟) 1657-١58 تایآلا یف )١(

 ١-١٤ تايآلا ىف( ١-٠١ )٤ تايألا یف( ۳)

 .اهدعب امو ٠٦ -۳۸ تايآلا ىف (6)

 ۳١ ةيآلا ىف (۷) ٠١. ةيآلا ىف( 1)
 نم اهقاقتشا نأ بلغألاو ؛تيبلا ىف ماقت ىتلا ةمألا :ٌىِراَرَس عمجلاو ٌةّيّرُسلا(8)

 .رسلا
 ١١-5.6. تايآلا ىف( ١-4 ٠1١١ ةيآلا ىف(8)

 ."١5-؟9 فاقحألاةروسو ١-١9 نجلا ةروس/١١)

 ١١7-١١١ تايالا ىف(١؟)

 .ىلوألا ةيآلا ىف(9١)
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 ىناثلا بابلا

 ىف
 ىلإ ةبسنلاب نآرقلا مظن ىناعم ىف ءافخلا هوجو نايب

 نايب حضوأب ءافخلا كلذ ةلازإو «”رصعلا اذه لهأ
 ”ةحضاولا ةنّيبملا«":ةحّحقلا برعلا ةغل ىف لزن دق ميظعلا نآ رقلا نأ ملعيل

 .ىلاعت لاق امك ءاهيلعاولبج ىتلا مهتقيلسب هقوطنم ىنعم برعلا ٌمِهْقَو
 رفر "45ز ملل ّيَرَع ناز :ىلاعت لاقو 4لا باتكلاوإ
 4 ریبخ ميکح نذل نم م ْتَلَّصُف مث ءةتايآ تَّمكْحأ باک ) :یلاعت

 ناهباشتملا ليوأت ىف ضوخلا مدع ميكحلا عراشلا ّىِضرم نم ناكو
 ء,صَصِقْلا ءاصقتسا ر« مهبملا ةيمست وءةيهلإلاتافصلا قئاقحريوصتو «ةينآرقلا

 "كلذ لثم نع ملسو هيلع هّللا ىلص هنولئسي اوناك امّلَق كلذلو ؛كلذ هبشأ امو

 نكي مل ءافخلا نأل ءلوزنلا نامز نع هب زرتحاو ؛اننامز ىلاهأ ىلإ ةبسدلاب :ىأ(١)
 .كاذنيح

 .ةبيرغلا بئاوشلا نم ىلاخلا صلاخلا :ّحقلا ثينأت ةّحقلا(؟)

 .مهتارواحمل اقباطمو مهتاغلو «يهجهانمب نآرقلا لزن :ىأ (۳)

 ۱ دوهةروس )١( ۲ فسويةروس (9) ١ فرخزلا ةروس (4)
 !ناك رجشلا ىأ نم ىسوم اصعو «مهباك نولو « فهكلا باحصأ ءامسأک (۷)
 نم ليتقلا هب برص ىذلا ضعبلا نييعتو «ميهاربإل هللا اهايحأ ىتلا رويطلا ءامسأو

 ىسوم وعدتل ت ءاج ىتلا نييعتو ءىسوم اهنم هللا ملك ىتلا ةرجشلا عونو ءةرقبلا
 ىف ىلاعت هللا همهبأ امم كلذ ريغ ىلإ ؟ىربكلا وأ ىرغصلا ىهأ نيدم ىف اهيبأ ىلإ
 .مهايند الو مهنيد ىف نيفلكملا ىلع دوعت «هنييعت ىف ةدئافال امم نآرقلا

 ةمأ نم الاؤس َّلقأ موق ناكام:لاق هنأ  امهنع هللا ىضطر س سابع نبا نع یور (۸)

 (07:4 ناهربلا )اوبيجأف ءاف رح رشع ةعبرأ نع هولأس ءملسو هيلع هللا ىلص دمحم
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 .ليلق ئشالإ ثيداحألا نم بابلا اذه ىف ''”عفرُ مل اذهلو

 ةغللا كلت تكر «ُمجعلا ٠٠١ لنو ةقبطلا كلت تضم امل نكلو
 ىلإ ةجاحلا تسمو“ عضاوملا ضعب ىف دارملا ُمهف بعضتساو '"'ةليصألا
 بتك ْتْفنَصَو «سانلا نيب اميف ةبوجألاو ةلئسألا ترجو : وحنلاو ةغللا شيتفت

 ىتح ةلثمأ اهل درونو ءالامجإ ةبعصلا عضاوملا هذه ركذن نأ مزلءريسفتلا
 ىف ةغلابملا ىلإ رطضي الو «نايب ةدايز ىلإ اهيف ضوخلا دنعرسفملا جاتحيال
 ."'اهحرشو اهنع فشكلا

 مالكلا نم دارملا مهف ةبوعص بابسأ
 :نوكي ظفللا نم دارملا ىلإ لوصولا مدع نإ :لوقنف

 نع طفللا ىنعم لفن : هجالعو ؛*بيرغ ظفل لامعتسا ببسب انايحأو
 ."'ىناعملا لهأ رئاس و. نيعباتلاو ةباحصلا
 .خوسنملاو خسانلا ىلع عالطالا ةاقل انايحأو ه
 .لوزنلا بابسأ نع ةلفغلل انايحأوه

 ورب مل :ىأ(١1)
 البف "بف احد ىأ لحدت ىنعم و هالاسالا محعلا قنتعا .ىأ(17)

 ةميدقلا ةشاثلا .ةبلصألا *)

 سنرادل تفو هاغملا ثل حرش ىف لاب ةدابز ىلإ حالا حانحب الئل :ىأ (14

 .ميركلا نأ رقلا
 ص بب ره ف كاوا رب نک ينل ترعو .یفحو صمع هالكلا ترغ (©)

 ميلا ديعبلا مالكلا

 طن ىعم نب ول هنا ددو ربرط ع ب ىهل نيدلا ىه ىن. هلا لهأ )١(

 ىاعمل ره نا رفت تدك ىل تبار بحر حالصلا س لاف. ىبأرفل | 7 ۰ 3 3 با ثنبآ ١ ف, ا ١
 سار شفا )6 ارملاو حاج رلاك .دارفلا ىباعم ىف بنكلا رهصم .هب دارملال

 "او 'لدهرلار 5# عولا ىف ١ ١ ناقتإلا ) ها ىرابنألا
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 .امهريغ وأ فوصوملا وأ فاضملا فذح ببسب انايحأ رم

 ىف وأ « مساب مسا وأ « فرحب فرح لادبإ وأ « ئشب يش لادبإل انايحأو ه
 راطخلا نم تافتلالل وأ ‹ سكعلاب وأ «د رفملا ناكم عمجلا ركذل وأ «لعفب

 .ةبيغلا ىلإ
 . سكعلابوأ ريخأتلا هّقح ام ميدقتل انايحأو

 .ةدحاولا ةظفللا نم دارملا دّدعت وأ ءرئامضلا راشتنا ببسب انايحأوه

 .بانطإلاو راركتلا ببسب انايحأو ©

 زاجيإلاو راصتخالا ببسب انايحأوه

 .ىلقعلا زاجملاو هباشتملاو ضيرعتلاو ةيانكلا لامعتسا ببسب انايحأو ه
 هذه ةقيقح ىلع ''مالكلا أدبم ىف اوعلطي نأ ءادعسلا ةوخإلل ىغبنيف

 .ليصفتلا عضاوم ىف ةراشإلاو زمرلاب اوفتكيو ءاهتلثمأ نم يش ىلعو ءرومألا

 لوألا اصفلا

 "نآرقلا بيرغ حرش
 نب هللادبع نآ ر قلا نامُجرت نع ّحَص ام بيرغلا حرش ىف قرطلا نسحأو

 دمتعار اةحلط ىبأ نسبا قيرط نعء«"”امهنع هللا ىضر سابع

 .هَمِلَع ىأ رمألا ىلع علطاو؛ ميركلا نآرقلا ريسفت ىف مالكلا ىنعي )١(
 الف الإو ءىرورض رسفملل نفلا اذه ةفرعم :(0557 )1١: ناهربلا ىف ىشك رزلا لاق(؟)

 نمو ةديدع بتك نآرقلا بيرغ ىف فنص دقو « ها ىلاعت هللا باتك ىلع مادقإلا هل لحب
 . ه5 07 ةنس ىفوتملا ىناهفصألا بغارلل “ تادرفملا باتك ” اهنسحأو اهرهشأ

 ىضر دوعسم نبا اذهب هبقلو «نآرقلا نامجرت ءةمألا هذه ربج ءليلج ىباحصوه (*)
 نبا تام دقو ءريرج نبا هاور “سابع نبا نآرقلا نامجرت مْعِن ”: لاق هنإف ءهنع هللا

 نب هللا دبع هدعب معو :حيحصلا ىلع«نيثالثو نيتنلا ةنس ىف هنع هللا ىضر دوعسم

 (- !؟ دوعسم نبا دعب مولعلا نم هبسك امب كنظامف ءةنس نيثالثو اتس سابع
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 + WY) : ےححص یف یراخللا
 قيرط مث ؛ باغ ىف كر هيلع
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 ريثك نبال ريسفتلا) مب ١: )7هللا ”:ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هقح ىف لاقو

 .!ةوعدلا هذهب كبسحو “ ليوأتلا 39-3 نيدلا یف ههقف

 ه۸ ةنس فئاطلاب ىفوتو ه ق ٣ ةنس ةكمب هنع هللا ىضر دلو
 هنأشن نع انلصي ملو بالو ىمشاهلا قراخملا نب ملاس ةحلط ىبأ نب ىلع وه (ر
 .يش هتايحو

 بحاص ظفحلا لبجوايندلا مامإ :ىراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللادبعوبأوه

 د١٠٠۲ ةنس ىفوتو ه١۹٠ ةنس دلو «حيح ملا

 (نوثالثلاو سداسلا عونلا )' نآرقلا مولع ىف ناقتإلا " هباتك ىف ىطويسلا لاق (؟

 تبث ام كلذ ىف هيلإ عجرُي ام ىلوأو نوصحيال قئالخ فيلأتلاب هدرفأ :هبيرغ ةفرعم ىف
 بيرغ ريسفت بعوتسي ام مهنع درو هنإف ءهنع نيذخآلا هباحصأو سابع نبا نع
 ةحلط ىبأ نبا قيرط نم سابع نبا نع درو امو .ةحيحصلا ةتباثلا ديناسألاب نآرقلا
 . ها هحيحص ىف ىراخبلا دمتعا اهيلعو قرطلا حصأ نم اهنإف :ةصاخ

 ,ةرثك ئصحُي الام ريسفتلا ىف سابع نبا نع درو دقو ”:رخآ عضوم ىف لاقو
 لاق ءىمشاهلا ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط اهديج نمف ؛ةفلتخم قرطو تاياور هيفو
 لجر لَحَر ول ؛ةحلط ىبأ نب ىلع اهاور ءريسفتلا ىف ةفيحص رصمب ” :لبنح نب دمحأ

 .هخسان ىف ساحنلا رفعج وبأ هدنسأ ,“اريثك ناك ام ادصاق ءرصم ىلإ اهيف
 نع اهاور «ثيللا بتاك حلاص ىبأ دنع تناك ةخسنلا هذه :رجح نبا لاق

 . سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع نع حلاص نب ةيواعم
 اميف ءاريثك هحبحص ىف اهيلع دمتعا دقو «حلاص ىبأ نع ىراخبلا دنع ىهو

 ءاريثك رذنملا نباو متاح ىبأ نباو ريرج نبا اهنم جرخأو .سابع نبا نع هقلعي
 سابع نبا نم ةحلط ىبأ نبا عمسي مل :موق لاقو .حلاص ىبأ نيبو مهنيب طئاسوب
 تفرغ نأ دعب :رجح نبا لاق ءريبج نب ديعسو دهاجم نع هذخأ امنإو ءريسفتلا
 .كلذ ىف ريضالف ءةقث وهو ,ةطساولا

 ام ىور امنإو ,ةفيحصلا لك هحيحص ىف وري مل ىراخبلا مامإلا نأ ملعيلو ءاذه

 .طقف بيرغلا ظفللا ىنعم حرشب قلعتي

 س نم ءاج امم هلك سيل بيرغلا ظفللا حرش نم هاور ام نأ اضيأ ملعيلو
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 م خيشلا ةمدقت نم ةاقتلم) سابع نبا ريغ نم اريثك ىور دقف ةفيحصلا ےس
 ("ىراخبلا حيحص نم اجر خختسم نآرقلا بيرغ مجعم ” هباتك ىلع ىقابلا دبع داؤف

 ,,ركذملا مجعملا ةحتاف ىف اقئار اثحب نيسح لماك دمحم ذاتسألا بتك دقو

 :هضيف نم ضيغ وهاهو
 نآرقلا ريسفت ىف سابع نبا نع انتلصو ىتلا تاياورلا مدقأ نم ”

 ولع ةفيحصب نيرخأتملا نيرسفملا نيب تفرع ىتلا «ةفيحصلا كلت «ميركلا

 .هحلط ىبأ نب
 :ةحلط ىبأ نبا

 لاس ةحلط ىبأ نب ىلع وهف ءةفيحصلا هذه هب فرعن ىذلا ةحلط ىبأ نبا امأ
 نع انْلِصَي مل كلذ ريغ ليقو ءنسحلا ىبأب ىنكيو ءءالو ىمشاهلا «قراخملا نب
 زيخأ نيذلا هخويش نع ثيدحلا ىف وه امنإ هنع انلصو ىذلا لكو .عيش هتايحو هتأشن

 نيذلا عمجي داكيو ,هةحيرجت وأ هقيثوت نع مث ؛هنعاوور نيذلا ءالؤه نعو ءمهنع

 ذخأ امنإ ءةرشابم سابع نبا نع وري مل هنأ نيثدحملاو نيخرؤملا نم هنع اوثدحت

 سابع نبا نيبو هنيب ناك نم ىف نوخرؤملا فلتخاوءامهنيب ةطساوب سابع نبا ةياور
 نإ :ىأ.ىرخأ انايحأ ةمركعو انايحأ دهاجم هنأ ىلإ بهذي ساحنلا رفعجوبأف

 ىبأ نب ىلعو ءانايحأ سابع نبا نع دهاجم نع ةحلط ىبأ نب ىلع ىه ةياورلا ةلسلس
 دهاجم وه ةطساولا ىطويسلا لعجو ؛ىرخأ انايحأ سابع نبا نع ةمركع نع ةحلط
 نع اوور نيذلا نأل ءةقيقحلا نيبتن نأ عيطتسنالو ءرخآ اروط ريبج نب ديعسو ءاروط
 هدانسإ ىف نعطلا ءاج انهه نمو«سابع نبا نيبو هنيب ناك نم ركذ اولفغأ ةحلط ىبأ

 ىلع لبنح نب دمحأ ةفحيصلا هذه ةياور ىف هلّدعو ؛ساحنلا رفعجوبأ هنع عفاد دقو

 ناك لبنح نبا نأ ريغ «ساحنلا رفعجوبأ هنع هلقن ىذلا صنلا ىف هانيأر ىذلا وحنلا

 نبا نع ىور ”:لاقو «تاقثلا ىف نابح نبا هركذو «تاركنم ءايشأ هل ”:هنع لوقي

 ىف حاكنلا باتك ىف) لزعلا ركذ ىف اًدحاو اٹیدح۔ملسم هل یورو “ هری ملو سابع
 ب نأ انرکذ دقو «ضئارفلا ىف رخآ اثیدح نوثدحملا هل یورو (لزعلا مکح باب
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 ؛"”قرزألا نب عفان تالاؤس نع سابع نبا ةبوجأو «سابع نبا نع“ كلی 1
 ” . . ر 5

 ىف اريثك ائيش سابع نبا نع هاور ىذلا ريسفتلا ىف هتفيحص نم لقن ىراخخبلا ميا
 سیا هل نم مځرلاب ءاهریغو مجا ریز . رل 1/6 ت لاب <

 نيذلا ءالؤه بناجب ةحلط ىبأ نبا نع ةياورلا اوركنأ ءاملعلا نم ددع كانه,

 ثيدحلا فيعض :هنع لاق ىذلا نايفس نب بوقعي :هوقثوي مل نيذلا نمف هول

 وهالو كورتمب وه سيل ىماش :رخآ عضوم ىف لاقو بهذملا دومحم سيل « ی
 نع ثيداحألا نم ائيش ىراخبلاوري مل هلجأ نم ىذلا ببسلا وه اذه لعلو .ةجح

 نيذلا نأ ىلع ءريسفتلا ىف هتفيحص نم ذخأ امديح هدانسإ ىف هرك ذي مل لب ءهقي لب

 ىف هب تفرع ىتلا ةفيحصلا ةياور ةحص ىلع اعيمج اوقفتا هوحرج نيذلاو ,هوقز,
 .ريسفتلا

 ىتح نآرقلا بيرغ تادرفم زواجتي مل هتفيحص نم ىراخبلا هلقن ىذلاو

 ىبأ نب ىلع ةفيحص ىف ام لك وه ىراخبلا هلقن ام نأ هناقتإ ىف ىطويسلا مهو

 لب ىراخبلا لعف امك ءبيرغلا تادرفم ىناعم وري مل ريرج نبا ىرن امنيب «ةحلط
 تايآلا خسان رك ذي وهف«تايآلل امات اريسفت ةحلط ىبأ نبا قيرط نع هتياور یف ی ز

 .لورنلا بابسأو ءاهخوسدمو

 نم همهفن ىذلاك ءنآرقلا بيرغ تادرفم ريسفت ىف نكت مل نذإ هتفيحصف

 . ها ىراخبلا هلقن ام وأ ىطويسلا مهو امم معأو لمشأ ناك ةفيحصلا

 ءرسفم مساقلا وبأ ٠ ىناسارخلا ىخلبلا ءءالو ىلالهلا محازم نبا وه :كاحضلا )١(

 نبا لاقو ءةعرز وبأو نيعم نباو دمحأ هقثوو «سابع نبا قلي مل ؛ريبج نب ديعس لاق
 : رجح نبا لاق ءه5٠١٠١ ةنس تام ريسفتلاب رهتشا امنإ ءرظن ىورام عيمج ىف :ىدع

 ىف لاقف (اٌرمَر الإ مايا هلال :یلاعت هلوق ریسفت وهو ءاقوقوم اًئيش هنع ىراخبلا ركذ

 (457:4 بيذهتلا بيذهت نم )ةراشإ ىأ اًرمرالإ :كاحضلا لاقو :ناعللا باتك

 نب هللا دبع امنيب :لصتملا دنسلاب ىطويسلا ىورو هه ةنس ىرخألا ىدامج ىف

 ( ءنارقلا ريسفت نع هنولأسي« سانلا هفنتكا دق ءةبعكلا ءانفب سلاج سابع
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 مولع ىف ناقتإلا ” :هباتك ىف ثالثلا قرطلا هذه'"7ىطوُيّسلاركذ دقو
(Dee oT 

 . “نارقلا

 راس هاورام مث « 'ریسفتلا ةمئأ نع بيرغلا ح رش نم ىراخبلا هلقنام مث

 .نآرقلا بيرغ حرش نم مهنع هللا ىضر مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا نع نيرسفملا
 ةلمج ةلاسرلا هذه نم سماخلا بابلا ىف عمجأ نأ بسانملا نم ىرأو

 ةلاسر اهلعجأو «لزنلا باسا نايب عم نآرقلا بيرغ حرش نم ةحلاص

 )0. . ةدح ىلع اهدرفأ ءاش نمو ءةلاسرلا هذه ىلإ اهمض د ءاش نمف(" ةلقتسم

 بهاذم نوقشعياميف سانللو

 رع ىرتجي ىذلا اذه ىلإ انب مق :رميوع نب ةدجنل قرزألا نب عفان لاقف تب
 نم ءايشأ نع كلأسن نأ ديرن انإ :الاقف هيلإ اماقف ءهب هل ملعال امب نآرقلا ريسفت

 ر نإ امت لا ناف «برعلا مالك نم هقداصمب ايتو ال اهرمشف هلا باك

 .امكل ادب امع ىنالس :سابع نبا لاقف «نيبم ىبرع ناسلب نارقلا

 نع سابع نبا باوجو ءةلئسم ةلئسم .عفان لئاسم ىطويسلا مامإلا درس مث

 .اهنم ةلئسم لك

 .فتصم .٠ .وحن هل هو١1 ةنس ىفوتو ه4

 ىطويسلا هعضو «عوبطم عماج عئار عتام باتك :نآرقلا مولع ىف ناقنإلا(؟)
 ىف نارقلا مولع هيف ركذ “هيردبلا علطمو نيرحبلا عمجم ”:هريسفتل ةمدقمك

 ىبأ نبا قيرطب الوأ بيرغلا حرش لقنف 5 عونلا ىف بيرغلا حرشو ءاعون نينامث
 فذحب عفان ةلئسأ لقتسم لصف ىف قاس مث ءكاحضلا قب قيرطب هلمكأ مث «ةحلط
 .الاؤس رشع ةعضب

 . مهريغو رمعمو ةنييع نباو بيسملا نياو ةداعتو نسحلاو دعاحم# 9

 'ريسفتلا مولع ىف هظفح نم دبالامب ريبخلا حتف حيف ” ب مامإلا اهامس ()

 ىف ردا ىف نرش مدل دهاجرش ىفربكلا زوق عمرسخلا حف مشن مل

 ١ ”؟



 هانعم مزالب ظفللا نورسفي امبر ءامدقلا
 امبر مهنع هّللا ىضر نيعباتلاو ةباحصلا نأ :انه ملعُي نأ ىغبني اممو

 كلذ نورخأتملا نورسفملا بّقعتي دقو ؛('هانعم مزالب ظفللا نورّسفي

 ."!لامعتسالا دراوم صخفتو «ةغللا عبتت ةهج نم «ميدقلا ريسفتلا
 ءاهنيعب فلسلا تاريسفت درس "”: ةلاسرلا هذه ىف بولطملا ضرغلاو

 :عضوملا اذه ريغرخآ عضوم اهحيقنتو اهدقنلو
 لاجم ةتكن لكلو ءلاقم ماقم لكلف

 (نيرسفملا نم نيمدقتملا ىنعي , )وهلاوقأ ركذت ٥:۱ رهریسفت یف ريثك نبا لاق(١)

 ءافالتخا هدنع ملعال نماهبسحي ءظافلألا ىف نيابت مهترابع ىف عقيف ةيآلا ىف

 «هريظنب وأ همزالب ئيشلا نع ربعي نم مهنم نإف كلذك سيلو لوقا اهيكحب
 نطفتيلف ؛نكامألا رثكأ ىف دحاو ىنعمب لكلاو «هنيعب ئيشلا ىلع صني نم مهنمو
 ىنعم ىف رثكي ١164( :؟) ناهربلا ىف ىشكرزلا لاقو ها ىداهلا هللاو ءكلذل بيبللا

 .ظافلألا ةنيابتم تارابعب ريسفتلل نوفنصملا هيكحيو مهفالتخاو مهلاوقأ ةبآلا

 نركي لب كلذك سيلو .ًالاوقأ هيكحيف افالتخا كلذ ىف نأ هدنع مهفال نم نظيو

 كلذ دنع رهظأ هنأل هيلع رصتقا امنإوءةبآلا نم رهظ ىنعم ركذ مهنم دحاو لك

 همزالب ئيشلا نع ربخي مهضعب نوكي دقو .لئاسلا لاحب قيلأ هنوكل وأ «لئاقلا

 دارملاو ءابلاغ دحاو ىنعم ىلإ لوؤي لكلاو «هترملو هدوصقمب رخآلاو.هريظنو
 تادارملا فالتخا تارابعلا فالتخا نم مهفيالو ؛كلذل نطفتيلف عيمجلا

 :ليق امك

 ريشي لامجلا كلذ ىلإ لكو دحاو كنسحو ىتش انتارابع
 :ليبق نم وه لب مئالم ريغ هبيقعت نأ عم ( 1

 ميقسلا مهلا نم هتفاو احيحص الوق بناع نم مك
 . ريبخلا حف :ىنعي (۳)
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 ىناثلا لصفلا

 "خ وسدملاو خسانلا ةفرعم

 نالتخالاو ءةريثك اهثحابم ىتلا ريسفتلا ملع ىف ةبعصلا عضاوملا نم

 فالتحخا :ةبوعصلا هوجو ىوقأ نمو ؛ خوسنملاو خسانلا ةفرعم :عساو اهيف

 نيرخأتملاو نيمدقتملا حالطصا

 :نيمدقتملا دنع خسنلا ىنعم

 اوناک مهنأ :ن نيعباتلاو ةباحصلا مالک "ءا رقتساب انل حضو ىدلاو

 نأ دحأل زوجيال:ةمئألا لاقو ؛داهتجالا ةمعت نموه لب «نأشلا ميظع هب ملعلاو(١)

 بلاط ىبأ نب ىلع رم دقو ءخوسنملاو خسانلا فرعي نأ دعب الإ هللا باتك رسفي

 !ال :لاق ؟خ وسنملا نم خسانلا فرعتأ :هل لاقف(بيطخ : )ص اق ىلع هنع هللا ىضر

 بابلا اذه ىفراثآلاو (؛ ص رابتعالا ىف ىمزاحلا هدنسأ )!تكلهأو !تكله :لاق

 ةمئأ دحأ «ساحنلا رفعج وبأ مهنم ءنوصحيال قئالخ هيف فنص دقو ءاذج رثكت

 عوبطم خوسنملاو خسانلا هباتك و (ه»*8 ةنس ىفوتملا )رصمب ةغللاو ملعلا

 عوبطم اضيأ هباتك مه ٠ م ريرضلا ةمالسب نب هللا ةبه خيشلا فنصو ‹ رصمب

 م) ىزوجلا نبا جرفلا وبأ فنص اذك و ءىدحاولل لوزنلا بابسأ شماه ىلع رصمب
 عم < ءرصمب عوبطم خوسملاو خسانلا رادقمب خوسرلا رابخا ” هباتكو ۷

 ةفرعم” هباتكو ءمزح نبا فنص اذك وءىنالقسعلا رجح نبال نيسلدملا بت
 قيدص خيشلا فنصو ؛نيلالجلا ريسفت شماه ىلع عوبطم “خوسدملاو 37
 خسانلا رادقمب خويشلا ةدافإ :اهامسأ ءىسرافلاب ةلاسر ىلافوبلا ناخ نسح نب

 ةمالعلاو ىكلاملا ىبرعلا نبا فنص اذكو ؛دنهلاب ةعوبطم ىهو «خوسنملاو

 ىف خسنلا :فدصف «هدهج ديز ىفطصم روتك دلا لذب اريخأو «مهريغو ىطويسلا
 .نيدلجم ىف (ةيدقن ةيخيرات ةيعيرشت ةسارد) ميركلا نآرقلا
 .اهصاوخو اهلاوحأ ةفرعمل اهعبتت :رومألا أرقتسا(؟)
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 هل يشب يش ةلازإ ” وه ىذلا ا هانعم ىف “خسنلا” ن ملمعتسي

 د ناک ءاوس “ی رال ا

 :نيينعم ىلع قلطُي ٌةغل خسدلا(١
 ءیبنالو و لور نم كبف نم السر امو ىلاعت هلوق هنمو «“ةلازإل : :امهدحأ

 يي هتايآ هللا مكحي مثءداطيشلا ىَقلْياَم هللا ُحَسنَُف ءهتييْمَأ ىف ُناَطِبَشلا ىَّقْلَأ ىنَمَ :اذِإ الإ

 سمشلا ٍتخسن:مهلوق هنمو (6 :؟ هللا ةجح نم هريسفت عجارو o۲ جحلا ةروس)

 .ضرملا ليزت ىتلا ةيودألا ىأ ؛الؤافت اهب ىمس «بيبطلل “ةخسنلا” هنمو ءَلظلا

 ,هتلقن :ىأ تباتكلا ٌتْحَسَن هنمو «ليوحتلا”و “لقنلا ”:رخالاو
 . ثراو ىلإ ثراو نم كلملا لاقتنال :تاخسانملاو

 ؟امهنيب كرتشم وأ «سكعلابوأ ‹ لقنلا ىف زاجم «ةلازإلا ىف ةقيقح وه لهو
 :لاق لوألا ىزارلا مامإلا حجرو «حيجرت ريغ نم بجاحلا نبا اهاكح«بهاذم هيف
 لاوزلا امأو ءىرخأ ثادحإو ةفص مادعإ لقنلا نإف ءلاوزلا نم صخأ لقنلا نأل

 ‹سكعلا نم ىلوأ صاخلا ىف ازاجم «ماعلا ىف ةقيقح ظفللا نوكو «مادعإلا قلطمف

 ريرقتلا شماهب ۲۳ :۲ لوصألا جاهنم حرش ىف لؤسلا ةياهن )ها ةدئافلا ريثكتل
 (ج احلا ريمأ نبال ريبحتلاو

 هنع خارتم ءيعرش قيرطب:ىعرش مكح ءاهتنا نايب :نييلوصألا دنع خسنلا(؟)
 تباثلا مكحلا عافترا ىلع لادلا باطخلا هنإ :لوقت نأ كلو «هلاثتما زوجيال ىتح

 نيّدحلا ىزغمو .هنع هيخارت عم «هباتباث ناكل هالول هجو ىلع ءهدقتملا باطخلاب

 ءهوجولا نم هجو ىف همكح ىقبيال ثيحب نوكي خوسنملا نأ :نيحيحصلا

 .لماحملا نم لمحم هل نوكيالو

 :؟ لؤسلا ةياهنو ٤١ ع ونلا ناقتإلاو ٠٠١ ص بغارلا مامإلا ةمدقم عجار )

 (" ص ىمزاحلل رابتعالا باتكو ۷۹ص نایبلا ةميتيو"'"

 نأ دوري اوناك مهنإف ( مهدعب نم نوعباتلاو ةباحصلا )نيمدقتملا دنع :ینعی(۳)

 .اهلحم اهريغ ليل اهعفريف ماكحألا ضعب ىلع أرطي ىذلا ربيغتلا قلطم وه خسنلا
۳0 



 .'لمعلا ةدم ءاهتنا نايبب ه

 .ردابتملا ريغ ىلإ ردابتملا ىنعملا نع مالكلا فرصبوأ»

 ."ايقافتإ ديقلا نوك نايبب وأ

 يأ یتح اوحفصاو اوفعاقإ» (ةرقبلا ةروس نم ٠٠۹ ةيآلا ىفر ليق امك كلذو(١)
 للاب نوئمويأل نيِذلا اولتاق»:ىلاعت هلوق اهخسانوةخوسنم ةيآلا هرمأب هللا

 ۹ ةبوتلا)(ورغاص مهو دي نع ةَيزجلا اوطْعُي ىتح (هلوق ىلإ) رخآلا موُيَلابَالَو
 لجأب لجؤملاو«لجأب لجؤم هنألعخ وسنم ريغ مكحم اهنأ ةعامج ركذ :ىكم لاقو
 (ناقتإلاو مزح نبال خوسدملاو خسانلا ةفرعم) ها هيف خسنال

 فعضلا نيح رمأالاك «ببسلا لوري مث ببسل هبرمأام :ليبقلا اذه نمو

 لب احسن سيل ةقيقحلا ىف اذهو «لاتقلا باجيإب خسن مثءحفصلاو ربصلاب ةلقلاو
 ة ءارق ىف امك ٠١5 ةرقبلا ةروس ) اهاّسنَن وأ: ىلاعت هللا لاق امك اَّسنَملا مسق نم وه

 فعضلا لاح ىفو « نوملسملا ىوقي نأ ىلإ لاتقلاب رمألا وه :ىيسنملاو (ريثك نبا

 نأ نم نوريثك هب جهلام فعضي اذهبو«ىذألا ىلع ربصلا بوجو مكحلا نوكي
 نأ ىنعمب ءأسنملا نم ىه لب كلذك سيلو «ءفيسلا ةيآب ءةخوسنم كلذ ىف تايآلا

 لاقتناب لقني مث ءمكحلا كلذ ىضتقي ةلعلءام تقو ىف هلاثتما بجي درو رمأ لك
 زوجيال ىتح مكحلل ةلازإلا خسدلا امنإ ءخسدب سيلو ءرخآ مكح ىلإ ةلعلا كلت
 (117 عون ناقتإلا) ها هلاثتما

 ٠١( ءاسنلا ) 4ءاَمْلظ ىماَتَيْلا َلاَوْمَأ َنْوُلُكَي َنيِذَلا نإإل :ىلاعت هلوقك كلذو(7)
 ررضلا لخدفءمهولزعو ىماتيلا لاومأ نم اوعنتما ةيآلا هذه تلزن امل هنأ :كلذو

 4ربخ مهل حالصإ لف ؟ىماتيلا نَع كنو اسي :ىلاعت هللا لزنأ مث «ماتيألا ىلع
 هرلخدأو «ملظلاب لاومألا لكأ ىف صخري ملو ءةطلاخملا ىف صخرف(١۲۲ ةرقبلا
 مسق نم وه لب ءاخسن سيلو(١ 5 4ص خوسنملاو خسانلا ةفرعم )خوسنملا ىف
 .ردابتملا ريغلا ىقيقحلا ىنعملا ىلإ موهفملا ىنعملا نع مالكلا فرص
 نَا حانج مكيلع سيلف ضرألا ىف متبرض ادار: ىلاعت هلوق ىف ليق امك (؟)

 ل ٠١5( ءاسلاةروسرةيآلا(اررْفك نيِذَا مكيف نأ مّتفخ نإ ءةالصلا نم هاورصقت

۳٢ 



(1) 
 ماع صيصختب وأ ۾

 ."ارهاظ هيلع سيقام نيبو صوصنملا نيب قرافلا نايببوأ ۾
 "ةيلهاجلا تاداعلا نم ةداع ةلازإب وأ ۾

 دارملا نإ اولاق دقف ةخوسنم ةيألا نإ :اولاق نيذلا امأ :ساحنلا رفعج وبأ لاق تن

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع حصدقو ءفوخلا ىف الإ ةالصلا رصق نم عنملا اهب
 ةيآلل خسان نذإ هلعفف ءرفسلا ىف ناكام نمآ ءفوخلا ريغ ىف رصق هنأ كلذ دعب
 (7.5:؟ نآرقلا ىف خسنلا )ا

 دقو «خوسنملا مسق نمال ءصوصخملا مسق نم وه مسقو «ىطويسلا لاق(١)
 َنيِذلا لإ ,رسخ ىل ناَسنإلا نإ )ف:ىلاعت هلوقك داجأف هريرحتب ىبرعلا نبا ىنتعا

 ّىَتاَي ىتَح اَوُحَفْضاَو اَوُفْعاَف 4( اونمآ َنيِذلا لإ ءُنَواَعْلا ْمُهُعبتي ءاَرَعْشلا َوط اونم
 نم أطخأ دقوءةياغوأ ءءاشتساب تصخ ىتلا تايألا نم كلذ ريغو 4 «هرمأب هللا

 (407 عون ناقتإلا ,خوسدملا ىف اهلخدأ
 :اوُلاَق مهتاب كلذ :یلاعت هللا لاق عيبلا ىلع اوبرلا زاوج ةيلهاجلا لهأ سايقك(7١)

 انايب ىلاعت هللا لاق لطاباذه مهسايقو ۲۷٠١( ةرقبلا ةروس ر« اوبرلا لثم عيل مَ

 (اوَبرلا مرحَو َعِيبْلا هللا لحأَو» :هيلع سيقملاو سيقملا نيب قرافلل

 درف نيبارقلاو اياحضلا ىلع بئاوسلاو رئاحبلا زاوج ةيلهاجلا لهأ سايقكو
 ةيآلا# ِةَبِئاَسَألَو ٍةَريِحَب نِم هللا َلَعَجاَمإِ» :هلوق ىف مهيلع ىلاعت هللا

 ردصلا حالطصا ىف ناك خسنلا 5 ص) ريثكلا ريخلا ىف فنصملا مامإلا لاق

 موجنلا خسنك ءاملعلا لاوزل الاوز نوكي نأ نم معأ ءطقف ةلازإلا ىنعم ءازإب لوالا

 . ها مكحلا ةدم ءاهتنال انايب وأ «بئاوسلاو رئاحبلا خسنك لطاب سايقل اعفر وأ ءهطخلاو

 عئارش ىف وأ «ةيلهاجلا ىف رمألا هيلع ناكام عفر (وه)مسقو :ىطويسلا لاق(")
 ءءابألا ءاسن حاكن لاطبإك ءنآرقلا ىف لزني ملو ءمالسإلا لوأ ىفوأ :انلبق نم

 مسق ىف هلاخدإ اذهو:ثالثلا ىف قالطلا رصحو «ءةيدلاو صاصقلا ةيعورشمو

 هوهجوو«هریغو یکم هحجر یذلا وهو «برقأ هلاخدإ مدع نکلو «بیرق خسانلا
 هيلع ناك امل عفار هرثكأ وأ هلكذإ ءهنم نآرقلا عيمج دعل خسانلا ىف ٌدعول كلذ نأب
 ( 41 عون ناقتإلا ) خلا باتكلا لهأو رافكلا

۳۷ 



 .ةقباسلا عئارشلا نم '"”ةعيرش عفربو أ

 :نيمدقتملا دنع ةخوسنملا تايالا ددع

 ةرئاد تعستاو ,هيف لقعلا نالوجرثكو «مهدنع خسنلا باب عسناف

 حالطصابسح خوسنملاامأو''”؛ةروصحم ريغ اهدجت رظنلا تققح اذإلب؛ةيآ

 ."هيجوتلا نم هانرتخا ام بسح اميسال « ليلقلا ٌددعلا ز واجتيالف نيرخاتملا

 . ماكحألا نم مكحلاو نوناقلا :ةعيرشلا(١)

 وأ هلك ذإ ؛هنم نآرقلا عيمج ٌدعل خوسنملاو خسانلا ىف كلذ ُلثم َدُع ول ذإ (؟
 .لبق نم باتكلا لهأو نوك رشملا هيلع ناك امل رييغت هرثكأ
 :لئاسم خسنلا ىف نأ ملعا(۳)

 عقاوو القع زئاج خسنلا اذهو ءضعبب اهضعب ءايبنألا عئارش خسن :ىلوألا
 .ةيدوهيلا نيد ءاقبإ ىلإ كلذب اولَّسَوَت هللا مهنعل_ مهو «دوهيلل اًفالخ اًعمس

 ًالقع زئاج اضيأ اذهو ءءارغلا ةعيرشلا تايئزج ىف خسنلا عوقو :ةيناثلاو

 .امهيلع ةمألا تقفتاو ءاعمس عقاوو

 بهدف ءانيدبأب وه ىذلا نارقلا اذه ىف ةخوسنملا تايألا دوجو :ةثلاثلاو

 مهعسوتل ءامدقلا هنم رثك أف ءهنم خسنام ءاصحإ ىف اوفلتخاو ءاهدوجو ىلإ روهمجلا

 ىطويسلا خيشلا هلعج ىتح هليلقت ىف نوْعَسُي نورخأتملا لازامو ءخسنلا قالطإ ىف
 اذه هباتك ىف اهتغبانو دنهلا ةجح مامإلا انبحاص ليلقتلا ىف هيلع دازوءنيرشعوحن

 دوجو راكنإ ىلإ ثيدحلاو ميدقلا ىف ةعامج بهذو ءةمسخ ىف هرصح ىتح
 ذيملت) ىدنسلا مالسإلا نب هللا ديبع خيشلا لاق ىتح ءنآرقلا ىف ةخوسنملا تايآلا

 لصأ نأ :ىنظ :هبيرعتام ةيدرألاب قلق اك نا روا ثلا لو هاش :هباتك ىف (دنهلا خيش

 ؛ميركلا نآرقلا ىف ةيلكلاب ةخوسنملا تايآلل دوجوال نأ هللا ىلو مامإلا دوصقم
 ؛ةلزتعملا لوقب هلوق هبشي هتحارص نأل ءةحلصملل كلذب حرصي مل هللا همحر هنكلو

 ب راتخاف ءموري ىذلا ىلصألا ضرغلا توفيو ءهلوق ملعلا لهأ ةماع حرطيف

۳۸ 



 :نيرخأتملا دنع ةخوسملا تايألا

 ءاملعلا ضعب نع “ ناقتإلا ” ىف ىطويسلا نيدلا لالج خيشلا ركذدقو

 يأر قبع خوسدملا'ررَح مث ؛یغبنی امک طوسبمریرقتب ءافنآ هانرکذ ام
 ةلهسلا تايآلا ىف خسدلا ملسو ءةلكشملا تايآلا هيجوت نيبف اًيميكح ابولسأ حر

 نأ ىلإ راشأ هنإف باتكلا اذه ىف مامإلا عينص مالسإلا نبا هلاقام ديؤيو (/ه صر ب

 فالتخا ىلإ عجار ءىظفل فالتخا وه لب ؛ايقيقح افالتخا سيل فالتخالا اذ

 :(117:؟)ةيهلإلا تاميهفتلا ىف فنصملا بتكو «ءخسدلا ىنعم ىف موقلا حالطصا

 اهيف رظنلا انقذحو ءمهليواقأ انشتف املوءريثك فالتخا مهنيب اميف نيرسفملل

 كلذ نأ :ىدنع قحلاو «خسدلا ىف مهفالتخا:اهنمو ..... فونص ىلع اهاندجو

 خسنلاب مهلوق ىلع ذجاونلاب ضعيال :لوصألا ةمئأ لاق كلذلو ءطابنتساو داهتجاب
 , ءاذك موي ةيناثلاو ءاذك موي تلزن ىلوألا ةيآلا نأ اونيبو «لاحلا ةيلج اوفشكُي ىتح

 خيشلاريبكلا ثدحملا مامإلا لوق ىلإ بلقلا ليميف ها بلقلا هيلإ نكسي ىبشب

 ىف اخ وسنم ولتملا نارقلا ىف ىف ىيش دجوي داكيال : ىريمشكلا هاش ررنأ دمحم

 لب ءلماحملا نم لمحم وأ «هوجولا نم هجو ىف همكح ىقبيال ثيحب ءمكحلا
 نم نامزو لاوحألا نم لاحو «بتارملا نم ةبترم ىف اعورشم همكح دجوي مرجال
 ةمدقت نايبلا ةمتب + ىلإ ىرونبلا فسوي دمحم ةمالعلا هذيملت هاکح) ھا نامزألا

 ءاًسأر نآرقلا ىف دري مل خسنلا نأ :هيلامأ ىف ىعداو (74 ص نآرقلا تالكشم

 .ىف ةلومعم ىقبتال ثيحب ءهتوحام عيمج ىف ةخوسدم ةيآلا نوك :خسدلاب ىنعأ

 ةلومعم ىهو الإ ةخوسنم ةيآ نم امو ءعقاو ريغ ىدنع كلذف ءاهتايئزج نم ىئزج

 ىراخبلا حيحص حرشب ىرابلا ضيف)ها تاهجلا نم ةهجو ءهوجولا نم هجوب

 (4 4-3 ؟) ىشك رزلا مامإلل نآرقلا مولع ىف ناهربلا عجارو ۷: ۳

 «ىريضخلا نيدلا قباس نب دمحم نب ركب ىبأ نب نمحرلا دبعوه(١)
 ةنس دلو رسفم ءثدحم«بيدأ «هيقف «خرؤم ءظفاح « مامإ :نيدلا لالج ىطويسلا

 .ه١411 ةنس ىفوتو ه49

 .هحلصأو هنّسح :باتكلا رّوَح )١(
۳۹ 



 شفا ؛ ؛ةيأ ني مشع نمابيرلا هءأعلا ''ىبرعلا نبا خيشلا ىضأرل اًقفاوم . نيرخأتملا

 ,"'بيشعتلا عم همالك درونلف .رظن اه رثكأ ىف
 ةرقبلا نمف

 نم ”اةيألاجثاؤملا مكادحأ رح اذإ وكيلع بتك 8:ىلاعت هلوق ١-

 راما لیقو ٣ "ٹا راول مرا ثيدسححب :ليقر'''ثيراوملا ةيآب :ليق
 .ىبرعلا ن ہا ةاكح

 هايس ىال“ ثيءاح يمك دالوأ یف ألا ۾ کیس زی: دياب ةخرسدم ىه لب: تلق

 .,”خسدلل نم

 ىرفاعملا ىيرعلا نہاب كاورعملا .ىتكلاملا ىضاقلا هللا دبع نب دمحم ركيوبأوه( 1١
 عبدا ىبف كا هلا ماحتحا فدصو ؛هد و انس ىقوتو هو58 ةدس دلو ىسلدنألا

 54 مخ٥ SS تلا نم ىلا ی رحألا و )ر متم خا وبطم در ابك تادلحم

 یادی رع نہا خيشلا ريم وهو ؛ ةديفملا بتكلا نم امهریغو

 ویب را هلع درب وأ هضقنب ل نأ امإف .هيلع قاع ىتأ :ابيقعت همالك ىلع بشع(؟١
 .هداعب ئبشب ىنآ : :ييشلا بشعو ؛هطالغأو هبويع نيب :نالف ىلع بشعو

 چ ا ١ ب فألاو نيدلاوأل ةي ولا اريح كت كا :ةبألا هامتو ١۸١۰ ةيآلا مق ١
 ج
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 جب نيقتملا ىلع اًفح .فورعملاب

 تايآلا # وك دالوأ ىف هللا محيصوب 2: ىلاعت هلوق ثيراوملا ةياب دارملا ١

 .ءامسنلا ةروس نم ١4-1١١

 ةمامأ ىبا نع ىئاسنلا ريغ ننسلا باحصأ هجاخو .ةباحصلا نم ةرشع ةاور(8)
 ھا حيحص نسح ثيدح : ىتلم تكلا لاقو ةجراخ نب ورمع نع دواد ىبأ ريغو
 ولو .ةئسلاب نآرقلا خسن زا وح ىلإ بهذ نم هب جتحاو. لوبقلاب ةمنألا هتقلتو
 (4.مت 4١ ؛ ١ ىعليزلل ةيارلا بصن ثيدحلا جيرختل عجارو اذاحآ
 ةداتق لاقو خلا ةخوسنم لب :لاقف.داحآلاب نآرقلا خسن زوجيال فدصملا لعل (6)
 ب دارملاو .ىنعم ةصاخ اهنكل .ةماغ تناك كار ةبآلا :ىناكوشلا لاقو ؛ثاريملار ةيصرلا نيب ب عمجلا نكمي لب . خوسنمب سيل :مهريغو ىرصبلا نسحور سؤاطو

١٠ 



 ةيخوسنم :ليق '''4 نيكشم ماعط ةيذف هيرفي نيدلا ىلع ر» ىلاعت هلوق و

 الو .ةمكحم ليفر''4 مصيف رْهْلا مكتم دهش نمف» ىلاعت هلوفب
0 

 ؛ةيدف ,؛, ماعطلا نوقيطي نيذلا ىلعو :ىنعملا نأ وهو :رخآ هجو ىدنع تلق

 نأل ءريمضلا ركاذو ؛'”'ةبتر مدقتم هنأل ركذلا لبق رمضأف ؛نيكسم ماعط ىه

 رمألا ىلاعت هللا بقع ؛ رطفلا ةقدص هنم دارملاو ؛''' ماعطلا وه ةيدفلا نم دارملا

 ىورو؛ ةثرولا ىوس نييرفألابو .مهفروأ مهرفكل ثراوب اوسيل يذلا :نيدلاولاب (سب
 .قاب ةيبدنلاو حوسنم بوجولا نأ كلامو ىعخنلاو ىبعشلا نع

 فاي اذإ ىأ .ةوج ولا ضعب , ىف ةلومعم ةبآلا نأوهو :ريخآ هجو ىدنع:تلق

 نأ ّنظيو .هناحبس ىلاعت هللا رمأ ام بسح ثاربملا نرمسقبال هدالوأ نأ ثروملا

 ام بسح ةئرولا عيمجل ةيصولا هيلع بحي حف «هنوم دعب اضعب نوملظي مهضعب
 ءاضقلا ةمكحم ىف هلْحْسي لب ءكلد هتبصو ىلع دهشيو :مهئاصنأ هللاردق
 ةبآو ةبآلا هذه نيب ضراعت الف اذه ىلعو .هترم دعب اصعب مهضعب ملظيالب]

 هيجوتلا اذهو ؛ثحبملا اذه نع لرعمب رهف ”ةبصوال " :ثيدح امأو ؛ثيراوملا

 صاصقلا ةيآ اهلبق نإف ٠ اضيأ اهلبقامب ةبسانم ةبآلل وكت حو ءةبآلا قايس نم رهاظ
 داسفلا عضاوم وم اودسي نأ سانلا نأ ةدعب ركذ ضاصقلا ةناحبس ركذاملف

 الام ك كرتو ثروملا فاخ اذا العم ةيصرلاك ةحبحص بادن لاتقلا با وبأ اوقلغيو

 هباتك رارسأب هلعأ هللاو اريثك اريخو اًميظع
 ١مهةيآلامقرةرقلاةروس(١7 6+ ةيآلا وقر ةرقبلا ةروس(1)
 .موملا ىلإ عجري هنرقيطب ريمضو ٠ .ىنافلا ةيشلل ةيآلا نوكتو(")

 .ةنكمم ةردقب بصن باحصأ مهب ركل .هاعطإلا نرقيطي :ىأ(4)

 هنوكل ؛هاعطلا وهو .هجرملا ركذ لبق هنوقيطي :هلرق وف ربمضلاب ىتأ :ىأ(8)

 نيدلا ىلعو:هلوقو ءرخؤم ادتبم نيكسم ماعط ىه ةيدف :هلوق نأل «ةبتر امدقتم
 .مدقم ربخ هنوقيطي

 ءماعطلا ليوأت ىف ىه :لاقف ؟ةيدفلا ىلإ ركذملا ريمضلا عجرأ فيك :ليق نإف(١)

 .ريمضلا ريك ذت زوجيف
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 .(")ديعلا تاريبكتب ةيناثلا ةيالا بقع امك ءرطفلا ةقدصب ةيالا هذه ىف مايصلاب

 ,رطفلا ةقدصب ١64 ةيآلا ىف مث ءمايصلاب 8 ةيآلا ىف الوأ ىلاعت هللا رمأ :ىأ0)

 (ذكهو «مك اَذَه ام ىلع هللا اوُرْبُكَتِلَو إه:ىلاعت هلوقب ديعلا ةالصب ١.6 ةيآلا ىف مث

 ىلإ حاورلا لبق رطفلا ةقدص ىدؤن مث ءلوأ موصن انإف ءرمألا سفن ىف بيترتلا
 حراش هللا همحر ىدنسلا هللا ديبع خيشلا لاقو ءةالصلا ىدؤن مث «ديعلا ةالص
 ماعطلا كرتي مئاصلا (274:1) ”نمحرلا ماهلإ ”:هريسفت ىف فنصملا مامإلا ةفسلف

 لكايال «ةعيبطلا ىف لخبلاو حشلا ثودحل اببس اذه نوكي امبرلفع بارشلاو
 ريشي كلذ ىلإو ءموصلل اميمتت ماعطلاب اوقدصتي نأ مهيلع بجوأ كلذلو«عمجيل
 يف نورسفملا طبخت دقو نيكل ماع ةي نوب نيا ىلعوإل:هلوق
 ره ءلاكشإلا لازأو هرَسَف هنإف ىولهدلا هللا ىلو مامإلاالإ نامزلا ميدق نم هريسفت

 ريمضلاو ةنوقيطي َنيِذْلا ىلَع نيكس ماَعَط ٌةَيذِف اذكه بيكرتلا لصأ نإ :لوقي
 ىف ءارفلا مامإلا كلذ ركذدقو ؛ةركن هنوكل أدتبملا رخأ امنإو ماعطلا ىلإ عجار

 قيطي ناك نم نأ ىنعملا راصف «مايصلا ىلإ ريمضلا عجريال هنإ :لاقو نآرقلا ىناعم

 ىلع داز نإف ء.حشلاو لخبلا ىلع دوعتيالئلو همايص متيل كلذ هيلع بجي ماعطإلا
 . ها ةحلصملا لصأ وه اذه .هل ريخ وهف نيكسم ماعط

 وبأ مامإلا خيشلا هراتخا نإو ءدعبلا نم ةياغ ىف فنصملا هيجوت نأ ىرت تنأو

 ررهمجلا هلاقام قحلا لب (”صرةيديشر فئاطل ىف ىهوجنجلا دمحأ ديشردوعسم
 صر ةعبرألا ناكرألا ىف ىودنلا ىلع نسحلاوبأ ةمالعلا لاق ءنوققحملا هراتخاو
1۹۳-۰): 

 نع ةفلتخم تاريبعت مهل نأ «مهمالك جهانمو «برعلا ةغلل ئرقتسملا فرعي

 :اهلوأ .رسعتلا رابتعاب ىقترتو دعاصتت ءهلعفب نايتإلاو “ىسشلا ىلع ةردقلا "ىنعم
 قاش لعفلا ناك اذإ الإ ريخألا اذه ىلإ ىجلت الف ءةقاطإلا :اهرخآو ةعاطتسالا
 ىلإ ةمقللا عفرأ نأ قيطأ ىنإ :دحأ لوقيالف ءدهجلا غرفتسيو ةوقلا ذفنتسي اًدهجم
 نأ قيطأ ىنإ :لوقي لب ءهيف رسعالامم كلذ وحنوأ ىنذأ ىلإ ملقلا اذهوأ ‹ ىمف
 الثم اهلك ةليللا ىلصأ نأ وأ مايصلا ىف درسأ نأوأ «ليقثلا رجحلا اذه لمحأ
 خيشلا امهو «ةميظع ةقشمو «ءبعتو ةدش عم هنوقيطي نيذلا :ةيآلا ىنعم ناكف

 سفنلل ضيرعتو ءقاهرإو دهج عم الإ مايصلا ناقيطيال «ةريبكلا ةأرملاو « ريبكلا
 ب .ديدشلا ضرملاو كالهلل
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 وقل ةمخسان "1 مك ٍءاَس ىلإ كرل ماّصلا هَ ْمُكَل لجأ: ىلاعت هلوق - س

 نم َنيِذَلا َىلَع بيك امك مايصلا محّيَلَع بيك اونم َنْيِذَلا اًهُيَأيإ»:ىلاعت

 ءطولاو لكألا ميرحت نم مهيلع ناك اميف ةقفاوملا"اهاضتقم نأل كلي

 ("0ةئسلاب ناك امل خسن هنأ: رخآ ًالوق "”ىكحو ؛ىبرعلا نبا هركذ ؛(؟”هونلا دعب

 خيشلا ىف تلزن ةيآلا نإ :لاقف ءهنع هللا ىضر سابع نبا مهف اذه ىلعو ي

 الو ءانيكسم موي لك نامعطي امهف ةمرهلا ةريبكلا زوجعلاوءمرهلا ريبكلا
 .هل ريخ وهف رخآ انيكسم داز :لاقءاريخ ع وطت نمفءنايضقي

 ىلع #«ِماَّيَصلا ْمُكَيَلَع بيك :هلوق ىف باطخلا مهيلإ هجوت نيذلا ناكف
 .ةثالث هاسقأ

 .موصلا هيلع متحتيف ءحيحصلا ميقملا :لوألا
 .ءاضقلا بوجو عم راطفإلا امهل حابيف رفاسملاو ضيرملا :ىناثلاو

 ءنمزملا ضرملاو مرهلاك «هلاوز ىجريال ببسب موصلا هيلع قشي نم :ثلاثلاو

 .نايضقتو نارطفتف « عضرملاو لماحلا كلذكو ءانيكسم موي لكل نامعطيو نارطفيف
 وأ فذح وأ ةدئاز ةملكل ريدقتالو ءاهيف خسنال ةمكحم ةيآلا ىقبت اذكهو

 «ملعلا ىف نيخ سارلا نم ةباحصلا رابك ضعب كلذ ىلإ بهذ دقو ءديدش فلكت

 ,نيدلا مولع نم نيعلضتملاو ءانرصع ىف ءاملعلا رابك ضعب هراتخاو لوقلا اذه رثآو
 سمش خيشلا ةمالعلاو « ىريمشكلا هاش رونأ دمحم خيشلا ققحملا ةمالعلاك

 ها ىلاعت هللا مهمحر ىودنلا ناميلس ديسلا ةمالعلا ذاتسألاو ىونايدلا قحلا

 (55١و ١45 :” ىرابلا ضيف عجارو)

 ٠۸۳ ةرقبلا ةروس(۲) ٠۸۷ ةيألا مقر.( )١

 .ةيناثلا ةيآلا ىضعقم :ىأ (")
 ماص اذإ ءناضمر ىف سانلا ناك :لاق كلام نب بعك نع ةعامجو دمحأ ج رخأ( )٤

 ثيدحلا_ دغلا نمرطفب ىتح ءاسنلاو بارشلاو ماعطلا هيلع مرح «مانف لجرلا
 . .مكلبق نم نيذلا ىلع ىأ مهيلع ناك اميف : هلوقو

 .ىبرعلا نبا ىكح :ىأ(8)
 .ةئسلاب مهدنع اتباثو هب الومعم ناكامل خسن :ىأ(5)
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 0 امنإ « خسن الف ”بوجولا سفن ىف هيبشتلا“بتكامك”ىنعم: تلق
 هللا ىلص ىبنلا نأ ىلع اليلد دجن ملو "7ع رشلا لبق مهدنع ناكامل رييغت
 (*ةدسلاب كلذ ناك امنإف ملَس ولو ؛كلذ مهل عرش ملسو هيلع

 ىلاعت هلوقب ةخوسنم ؟”ةآلا مرا علا نع كسي: ىلاعت هلوق د
 ةبآلا ىف هيبشتلاف نذإو ءهجو لك نم نوكي نأ بجيال هيبشتلا نأ ملعت تنأ(١)

 ىف هيلع اوناك اميف باتكلا لهأ ةقفاوم بوجو نم هوركذامب ىضتقيال ىلوألا
 ضرف امك مايصلا مكيلع ضرفو بتك :ىنعملا لب «هيبشتلاب ًالالدتسا ءمهموص
 مك ءانموي ىلإ مالسلا هيلع مدآ ندل نم ءممألاو ءايبنألا نم مكلبق نم نيذلا ىلع

 ,بوجولاو ةيضرفلا سفن ىف ةلئامملاو هيبشتلاف ؛لوصوملا مومع رهاظوه
 .تاقوألا ديدحتو ءادألا قيرط ىف ةلثامملا تسيلو

 ةيآلا “محل لجأ” :یلاعت هلوق ینعی (۲)
 ناكو «ةلملا لصأ ىف ناك موصلا نأل ءنوموصي مالسإلا لبق برعلا تناك :ىأ(۳)
 فروعتام بسح اوماص مايصلاب اورمأو مالسإلا ءاج املف «مونلا دعب مهمايص ءادتبا

 موصلا ءادتبا لعجو ءقيرطلااذه عرشلا ريغ ريغ «مهنم تانايخلا تعقو امل مث «مهدنع

 .ةيآلا بيك امك ل :هلوقل اخسن سيلو «ةيلهاجلا ةداعلريغم ةيآلافءرينتسملارجفلانم
 ةنسلاب مهدنع اتباثو هب ًالومعم ناك امل خسن هنأ نم ىبرعلا نبا ىكحام :ىأ(4)
 .خلا اليلد دجن مل اننإف حيحصب سيل وهف«ةيوبنلا

 ناك امنإف ءقيرطلا اذه مهل عرش ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ انملس نإو :ىأ (5)
 اتباث ناك ىذلا مكحلل حسان يوكل لج : ىلاعت هلوقفءةيوبسلا ةنسلاب اتباث كلذ

 بيك امك 9١ :ىلاعت هلوقل خسانب سيلو «ةئسلاب
 لب باتكلاب ةنسلا خسن زاوج ىلع ليلد رماوألا هذه ىفو :ىسرلالا ديسلا لاق

 برشلاو لكألاو ءعاقولا ةمرح نم خوسنملا مكحلا نأب لوقلا ىلع ءانب هعوقو ىلع
 ٠۷( :۲ ىناعملا حور ر ها اهيلع لديام نآرقلا ىف سيلو ءةنسلاب ةتباث تناك
 .لف هيف لاتق ماَرَحْلا ٍرْهّشلا ِنَع َكَنْولَبْسَي ”:ةبآلا مامتو 7١17 ةرقبلا ةروس(5)
 نب هلأ حارخإو « ماَرَخلا دجشَملاو هب رف هللا لَ نع دص ؛ريبك هيف لاتق

 نع مگ ودرب تح مگنولتام َنْولاَرَيالَو « ٍلتَملا َنِم ربكأ ُهَتِفلاَو ؛هللا دنع ربكأ
 .ةيآلا “اًوُعاَطَتْسا نإ ْمُكْنْيِد
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نب ءاطع نع ريرج نبا هجرخأ 2'”ةيآلا (ةكاك َنْيكِرْضْملا اولتاقو
 «'"'ةرسيم 

 نم یهو «هزیوجت ىلع لدت لب ءلاتقلا ميرحت ىلع لدت ال ةيآلا هذه :تلق

 ريبك مارحلا رهشلا ىف لاتقلا نأ :ىنعملاف ؛عناملا راهظإو ةلعلا ميلست ليبق

 نم رهاظ هيجوتلا اذهو ؛اهتلباقم ىف زاجف «هنم دشأ ةنتفلا نكلو ءديده

 . "!7ىفخيال امك ءاهقايس

o.ةيآلا#لوَحْلا ىلإ اَعاَنَم _ هلوق ىلإ فؤُفَوَتي َنْيِذْلاَو :ىلاعت هلوق "» 

 ةيصولاو 4 اًرْشَعّوِرْهْشَ ًةَعَبَرَأ) :ةيآب ةخوسدم
 ىنكسلاو ؛ثاريملاب ةخوسنم

 ىف ارهش رَ اقا وللا دن ع رز ةع ل :اهمامعب ةيآلاو ۳۹ ةبوتلا ةروس ر

 أ لا ا ا ا ناك, مكَسفْن نهق از

 ( نيقتملا عم هلل

 “ نايبلا عماج ” هريسفت ىف ريرج نبا هج رخأ :ىأ(؟

 بنذ مرحلا رهشألا ىف لاتقلا نأ انملس ىأ ریبک هيف هيف لاق لقإ» :ةيالا قایسو(۳)

 یأ (هب رفک و ل مالسإلا یأ 4لا ٍليبَس نع لع نمو فرص یأ 4ٌدص» نکلو ریبک
 ىبنلا مهو4هلهأ جاَرخإوإل مارحلا دجسملا نع دص ىأ 4ماَرَحْلا ٍدِجَسَمْلاَوظِوْللا
 ىلإ مهرارطضاب مارحلا دجسملا نم ىأ #ةنم»نونمؤملاو ملسو هيلع هللا ىلص
 كرشلا ىأ 4ةنتفلاوإ مرحلا رهشألا ىف لاتقلا نمابنذ هللا دنع ٌربكأ 9 ةرجهلا
 ىف ةنتفلا عمقل لاتقلا زوجيف «مزال دشألا عفدو «لاتقلا ىأ ؛(لتقلا نم ه ربكأ)

 .هسفن ىف ابنذ ناك نإو ءمرحلا رهشألا

 اًجاَوَْأ َنْوْرَدَيَو مكنم ُكوْفَوَتُي نيذلاوإ»:اهمامعب ةيآلاو 714٠ ةرقبلا ةروس (4)
 اَمِيِف ْمُكْيَلَع انج الف َنْجرَخ اق ؛ ؛جاَرخإ ريغ لوحلا ىلإ اعام مهجاوزأل ةّيِصُو

 4ميكح زرع هللاو ؛ فْوُرْعُم نم نهين یف نل
 باو وكي منم دزو نيل :اهمامعب ةبآلاو 754 ةرقبلا ةروس ()
 َمِيِف ْمُحْيْلَع حا الق نُهَلَجَأ َنْفَلَب اَذإَف ؛ اًرْشَعُو ٍرْهْشَأ َةَعَبْرَأ ٌنِهِبْفْنأب نْصْيتي
 4(رْيبَح ْنْوُلَمْعَت اَمب ُهَللاَو ٍفْوُرْعَملاب ٌنهِسْفنَأ ىف َناَع
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 .۰“ینکسالو ”: ثیدحب' نیرخآ دنع ةخوسدم ,موق دنع ةتباث

 .لاقي نأ نكميو ؛نيرسفملا روهمج دنع ةخوسنم لاق امك ىه: تل
 ىف نكست نأ ةأرملا ىلع بجيالو ,"”ةيصولا تيملل زوجي وأ بحتسي

 .“ةيآلا نم رهاظ هيجوتلااذهو ؛ سابع نبا هيلعو ؛هتيصو

 |ورضتحي نأ لبق اوصوي نأ نوفوتي نيذلا ىلع بجي ىنعملاو :ىسولآلا لاق(١)
 ىف حيحصلا ىلع كلذ ناكو < «ىنكسلاو ةقفنلاب الوح مهدعب نعتمي نأب مهجاوزأل

 ناك نإو وهو4اًرْشَعَوِرْهْشأ َةَعبأإ» :ىلاعت هلوقب ةدملا تخسن مث ؛مالسإلا لوا
 ؛نمشلا وأ عبرلا نهثيروتب ةقفنلا اذكو «لوزنلا ىف رخاتم وهف ةوالتلا ىف امدقتم
 يهتجحو لوألا ةيفنحلا انتاداس هيلع ىذلاو ءهمدعو ىنكسلا طوقس ىف فلتخاو
 ىلإ ةيعفاشلا بهذو «توملاب هكلم عطقناو ثراولل اثاريم راص جوزلا لام نأ
 حور ) هلجأ باتكلا غلبي ىتح كتيب ىف ىثكما :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل «ىناثلا
 ٠١۹:۲( یناعملا

 نيح دتعتف ىنكسلا خسنف «ثاريملا ءاج مث :لاق هنإف ءاطع لوق ىلإ راشأ هلعل(۲)
 ثيدح ىف رفظأ ملو ٠4 :۲ ىراخبلا مامإلل حيحصلا )اهل ىنكسالو «ت ا ءاش

 .ظفللا اذهب عوفرم

 .لوحلا ىلإ ةقفنلاو ىنكسلاب ةيصولا ىنعي(*)
 دنع اهتدع ( نجرخ نإف ىنعي ) ةيآلا هذه تخسن :سابع نبا لاق :ءاطع لاق (5)

 86١( 4 :؟ ىراخبلل حيحصلا) ت ءاش ثيح دتعتف ءاهلهأ

 نم لاح ىف ابوجو امإو ةعسوم ةنسامإ ءاهب ةلومعم ةيآلا نوكت نأ نكمي: تلق( ه)

 جوزب حاكنلاو «ثاريم الو ةبارقالواهل ىوأمال ةسئاب ةأرملا نوكت امنيح لاوحألا

 ىلع عرشلا بجوأ ةلاحلا هذه لشم ىففءةدعلا ءاضقنا روف ىلعرسيتيال امبر رخأ

 ىيهتت مث ارشعو رهشأ ةعبرأب صبرتت ىهف ء«لوحلا مامت ىلإ اهل ءاصيإلا جوزلا
 تءاش نإو «تيبلا اذه ىف تنكس تءاش نإ «ةيقابلارهشألا ىف ةريخم ىهف «جاوزلل
 ةثرولل زوجيالف ءالماك ًالوح متت ىتح تيبلا ىف ثكمت نأ تراتخا نإ مث ؛تجرخ

 3 .اهتدم ىلإ اهرج رخي نأ

 ١ك



 هللا هب ْمُكْبِساَحُي ُهْرُفَخُت ْوَأ ُمكِسْفْلَأ ىف ام اًوُدْبت ْنَوإط:ىلاعت هلوق ٠
 "4 اههعسو لإ افن هللا فلكي ل لم :هدعب هلوقب ةخوسنم (!)ةيآلا

 ىفام دارملا نأ ةرخاتملا .ةيآلا تنيب :ماعلا صيصخت باب نموه: تلق

 ,"اهيف رايتخا ال ىتلا سفنلا ثيداحأ نمال ءقافنلاو صالخإلا نم مكسفنأ

 بهذ دقف مهبولق ةفلؤملا مكح هريظنو «نيعتمب سيل خسنلاف ةلمجلابو مب
 :ىبرعلا نب ركبوبأ ىضاقلا لاق ءهيلإ جيتحا نإ فيلأتلا زاوج ىلإ ءاهقفلا ضعب

 هيطعي امك ءمهمهس اوطعأ هيلإ جتيحا نإو ءاولاز مالسإلا ىوق نإ :ىدنع ىذلاو

 ءابيرغ مالسإلا أدب :هيف ىوردق حيحصلا نإف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 (۳۸۵:۲ نآرقلا ماکحأ ر ها أدب امك ابيرغ دوعيسو

 ىرابلا ضيف هبهذم حرشلو ۸٠٤:۲ ر ىراخبلل حيحصلا دهاجم بهذمل عجارو
 ١١١( ص ) مهبولق ةفلؤملا مكحل ةعبرألا ناكر ألاو ٤: ١١١ ) ىريمشكلا مامالل

 .5864 ةيالامقر (1)

 ىلع تلرنامل :لاق ةريره ىبأ نع ىورام خسنلا ىلع لديو 258 ةيآلا مقر( ۲
 اودبت َنِإَو « ضرألا ىف اًمو ِتاَوْمَسلا ْىِفاَم هلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ىلع كلذ دعشا ةيآلا (ةْرْفْحُت وأ ْمُكِسْفْنَأ ْفاَم
 ىأ :اولاقف ءبكرلا ىلع اوكرب مث ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوتأف ءملسو
 دقو ءةقدصلاو ءداهجلاو مايصلاو ةولصلا : قيطنام لامعألا نم انفّلك !هّللا لوسر
 نوديرتأ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءاهقيطنالو «ةيآلا هذه كيلع تلزنأ

 انعمس :اولوق لب !انيصعو انعمس :مكلبق نم نيباتكلا لهأ لاق امك اولوقت نأ
 ءيهتنسلأ اهب تّلذو «موقلا اهأرتقا املف !ريصملا كيلإو انّبر كنارفغ !انعطأو

 كلذ اولعف املف ةيآلا 4هيلإ لزا امب لوسرلا َنَمآ:اهرثأ ىف ىلاعت هللا لزنأ

 ها ملسم مامإلا هجرخأ ةيآلا هللا فلكيا 5 : ىلاعت هللا لزنأفءلجوزع هللا اهخسن

 (4 7:١ نزاخلل ليوأتلا بابل)

 «بلقلا ىلع مجهتو درت ىتلا ةلطابلا سواسولاو ةدسافلا رطاوخلا ىأ(۳)

 .اهعفد نم ناسنإلا نكمتيالو

۷ 



 .ناسنإلا عسو ىف وه اميف الإ نوكيال فيلكتلا ناف

 نارمع لانمو
 هللا اًوَقئاَقِإَم :هلوقب ةخوسنم هنإ : ليق' "74 هِتاَقت ّقَح هللا اوقتا:ىلاعت هل وق ب

 .مكحم وه لبءال :ليقو "74 هتعطتس هتساام

 .ةيالا هاه ريغ خسنلا ىوعد اهيف حصي ةيآ «داهيف سيل

 4 تغطتسا اًموج«داقتعالا ىلإ عجري امورفكلاو كرشلا ىف ىف هتاف قۋ: تلف

 ؛ادعاق ىلصي مايقلا عطتسي مل نمو ءمميتي ءوضولا عطتسي مل نم : :لامعألا ىف

 : ُيَنْومِلْسُم متناَوَألِإ ٌنتوَمَتَأِلَو» :هلوقوهو «ةبآلاقايس نمرهاظ هيجوتلااذهو
 ءاسنلا نمو

 ةخوسنم ٠" ةيآلا# ْمهبيِصن مُهَونآَف ْمكَلاَمْبأ َْدََعَنيِذَلاَوإط :ىلاعت هلوق - م
 02 ضْعَبِب ىلْوَأ ُمُهْضْعَب ماَحْرألا اولوُأَو":هلوقب

 ىلا لا لاق !اهب ذخاؤي فيكف ءةدسافلا رطارخلا د ثاسنإلا عسو ىف سيلو(1)

 (ةريره 7 نع ملسمو ىراخبلا هاور ور )ملکیت وأ
 ٠١ نباغتلا ةروس(۳) ٠١١ ةيألا مقر (۲)

 . نارمع لآ ةروس ىف ىأ( )٤

 ركذو ءالصأ هاوسل ةكرش اهيف نولعجتال لجوزع هلل مكسوفن نوصلخم : ىأ(ه)
 ذاميإلا لب ءلامعألا هب داريال عضوملا اذه لثم ىف “ مالسإلا ” نأ :نيققحملا ضعب

 ١8:4( ىناعملا حور) ها ىتأتت داكتالامم توملا لاح لامعألا نأل ىبلقلا

 ىبأ فراعلا خيشلا نع هيجوتلا اذه )٠۲:۲( ناهربلا ىف ىشك رزلا ىكحو

 ىلع ةيناثلاو ءديحوتلا ىلع ىلوألا ةيآلا لمحف ءامهنيب عمج هنإف ءىلذاشلا نسحلا

 .ها نوملسم متنأو الإ نتومتالو :ىلوألا دعب لاق هنأل :كلذ ىضتقي ماقملاو:لامعألا

 ٣۳ ةيالا مقر( 1)

 + بازحألاةروسو ٥ لافنألا ةروس(ا/)

١ / 



 الف" ةالاوملا ىلومل ةلصلاوربلاو'"”ىلاوملل ثاريملا نأ ‹')ةيآلا رهاظ: تلق

 .()0حسز

 :O ليقو("7”ةخوسنم ليق(*ةيآلا#ةَمسِقْلا رضخ < ادو : ىلاعت هلوق ۹

 .اهب لمعلا ىف سانلا نواهت نكلو
 . رهظأ اذهو مر بابحتسالل رمألاو ,ةمكحم ىه : سابع نبا لاق : تلق

 ( . ءاسنلا ةروس ةيآ رهاظ :ىأ(١)

 .ءابرقألل ثاريملا ىأ بيرقلا ىنعمب ىلوملا عمج(؟١

 وهفءهنع لقعيو هثري نأ ىلع ادقاعت ىأ هالاوو رخآ دي ىلع لجرلا ملسأ اذإ (")

 رصنلاو ةلصلاو ربلا نم: ىأ 4مُهَبْيِصْن مهو اَقإ» :ىلاعت هلوق ىنعمو .ةالاوملا ىلوم
 .ةيصولاو ةحيصنلاو

 لب ءلاوحألا عيمج ىف خسنال نكلو ؛ثاريملا وه بيصنلا نم رهاظلا :تلق(#)
 اوَلوُأَوظ :ىلاعت هلوقل ءابرقألا دوجو دنع ةخوسنم ةيآلا ىأ لاوحألا ضعب ىف
 هللا همحر ةفينح ىهأ دنع قاب مكحلاف ءابرقألا مدع ةروص ىف امأو«ةيآلا (ماحرألا

 هيلعو حص ءهنع لقعيو هثري نأ ىلع ادقاعتو ءلجردي ىلع لجرلا ملسأ اذإ: لاق هنإف

 .ماحرألا ىوذو تابصعلاو ضورفلا ىوذ نم ثراو هل نكي مل نإ هثرإ هلو ءهلقع
 اهبابرأ نيب ةكرتلا ةمسق ىأ ٌةَمسَقلا ر رضح اذِإَو :ةيألا لصاحو ۸ ةيآلا مقر( ه)

 نم اًئيش مهوطعأ یأ ( مُهوُرراف نبك اَسمْلاَو ىماتّيْلاو ٹریال نمم یبزُفلاولوأو
 .(افورعم لوق مهل اول وفر مهيلع اقدصتو «مهبولقل ابيبطت «لاملا
 املف «ءثيراوملا تايآ لوزن لبق مكحلا اذه ناك ىنعي «ثيراوملا ةيآب :ىأ(١)

 .ةخوسنم ةيآلا هذه تراص« هلهأل لاملا تلعجو تلزن

 .بوجولل رمألاو(۷)
 حيحصلا ) هنع ةمركع هاور ها ةخوسنمب تسيلو ةمكحم ىه :سابع نبا لاق(۸)
 ةيألا اذه نأ نومعزي اسان نإ : لاق هنأ ءهنع ريبج نب ديعس ىورو ("08 ص ىراخبلل

 ص ىراخبلل حيحصلا ) خلا سانلا نواهتامم اهنكلو ءتخسنام !هللاو ءالو ءتخخسن
 ےک نم وھ لب سابع نبا لوق نم سيل بابحتسالل رمألا نوك نأ ملعف 71
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 (رونلا ةياب ةخوسنم( 'ةيألا 4ةَشِحاَفْلا َنْيِتْأَي ىتلاو :4٠ ىلاعت هلوق هذ ,٠

 ىبنلا نيب ةياغلا ت ءاج املفء ةياغلا ىلإ دتمم وه لبء كلذ ىف خسنال: تلق
 ."””خسنالف ءاذكو اذك دوعوملا ليبسلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ,مويلا لمعلا هيلع ىذلا :حصألا وه فنصملا ةراتخا امو ءفنصملا رايتخا جو

 ىك «ىلاعت هللا هنيبل ءنيعم قح ءالوهل ناك ول هنأب لوقلا اذهل اوجتحاو :نزاخلا لاق
 ,نزاخلل ليوأتلا بابل) ها بجاو ريغ كلذ نأ انملع نيبي مل ثيحف ءقوقحلا رئاس نيب
 ردهضتساف مكا نم ةشِجاَفلا نياي ىلا :اهمامعب ةيآلاو ١6 ءاسدلا ةروس (1)
 را تْوَملا ْنهَفوتي ىح ٍتريبلا ىف َنَهْوُحِسْماَف اًوُدِهَش ْنِإق ءمُكَنم ٌةَعَبرأ َّنهْيلَع
 اليس هل هللا َلَعجَ
 ئام امهم جاو لك اَوُدِلَجاَف ِناَرلاَو ُةيِاَّرلال :ىلاعت هلوق ىهوءِدْلَجْلا ةيآب ىأ (؟)
 (؟رونلا ةروس) ةيآلا# ٍةَدْلَج
 ٌيُهرح يمال : ىلاعت هلوق نأل ءةيآلا هذه ىف خسنلا لصحي مل :ىباطخلا لاق(*)

 ىف نهكاسمإ ىلع لدي 4اليبَس َّنُهَل هللا ٌلَعَجَيَوأ ُتْوَمْلا نهق ىتَح ِتْوْيْلا يف

 ,ًالمجم ناك ليبسلا كلذ نأو ؛اليبس نهل هللا لعجي نأ ةياغ ىلإ اًدودمم تويبلا

 راص ثيدحلا اليبس نهل هّللا لعج دق ءىنع اوذخ ” ملسو هيلع هللا ىلص لاق املف
 (ننسلا ملاعم )ها اهل اخسانال ةلمجملا ةيآلا كلتل انايب ثيدحلا اذه

 .مه58 ثيدحلا مقر « لوألا لصفلا دودحلا بانك ةوكشم «ملسم هاور ثيدحلاو

 .لوقأف ؟اهب لمعلا فيك و ؟ءاسنلا ةيآب لمعي له ءرمألا لصفي مل فنصملا نكلو
 ,مهتكو ش مدعل دودحلا ءارجإب نوملسملا عيطتسيال ثيح ءاسنلا ةياب لمعلا بجي

 لصح املف ءابيرغ مالسإلا ناك امنيح ًالوأ تلزنأ ءاسنلا ةيآ نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 ثيدحلل ضراعم ىرشخمزلا لاق امف ءدودحلا تايآ تلزنأ ةكوش مالسإلل
 هنوكل دحلا ركذ كرتي نأب ةخوسدم ةيآلا نوكتال نا زئاجلا نم :لاق هنإف ءروكذملا

 نهل ةنايص نددحي نأ دعب «تويبلا ىف نهكاسمإب ىصويو «ةنسلاو باتكلاب امولعم

 نوكيو ءلاجرلل ضرعتلاو «تويبلا نم حورخلا ببسب نهيلع ىرجام لثم نع
 (؟7 8 :4 ىناعملا حور) حافسلا نع ىنغملا حاكنلا :اذه ىلع ليبسلا

 ٠ت ١



 ةدئاملا نمو

 . ")هيف لاتقلا ةحابإب ةخوسنم 2(" ةيآلا مارا رهشلاًال و: ىلاعت هلوق-

 :ىنعملا نكلو ؛ةحيحصلا ةنسلا ىفالو « هل اخسان نآرقلا ىف دجنال :تلق

 ىلص ىبنلا لاق امك < « اظيلغت ّدشأ مارحلا رهشلا ىف نوكي مّرحملا َلاعقلا نأ

 ةمرحك «مكيلع مارح مكلاومأو ہکئامد نإ ”:ةبطخلا ىف 9 هيلع هّللا

 “اذه مک دلب یف ءاذه مک رھش یف اذه مکم ہہ

 “ةيآلامهنغ ضرغأ وأ ءْمهنيَب مكخاق كاج ناق :ىلاعت هلوق ۲ ١-

 “ي هللا لر اَمب ْمُهَنْيَب مكحا نأو 9١ :هلوقب ةخوسدم

 َرَهّشلاَألَو هللا َرْئاَعَش اَوُلِجُتَأل اونم َنْيِذلا اهّيايإ» :ىلاعت لاق ؟ ةبآلا مقرعو

 نيک رشملا نم مك ءادعأ هيف ف اولتاقت نأب هولحتال ىأ «َماَرَحْلا

 :ىلاعت هلوقبو 4مُهَومتْدَجَو ُثيح َنيكِر شما التفاف :یلاعت هلوقب ىأ (؟)

 يةقاك مكولَتاَقي امك ةقاك نيك رْشْمْلا ١ ولاول

 هللا یضر سابع نبا نع هریغو )۲۳٤:۱( هحیحص ىف ىراخبلا مامإلا یور(۳)

 اهيالي: لاقف ءرحنلا موي سانلا بطخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع

 ىأف :لاق ,مارح دلب :اولاق ؟اذه دلب ىأ :لاقف مارح موي :اولاق ؟اذه موي ىأ !سانلا

 مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكئامد نإف :لاق ءمارح رهش :اولاق ؟اذه رهش

 , هسأر عفر مث ارارم اهداعأف ءاذه مك رهش ىف ءاذه مكدلب ىفءاذه مكموي ةمرحك

 . ثيدحلا !؟ُتْغّلَب له مهللا !؟تغلب له مهللا :لاقف
 إو ءائيش َكْورْضَي 01 مهنع ضعت ناو :ةيآلا مامتو ؛١ ةدئاملا ةروس )٤(

 4 نيطيقُملا بج هللا د طشقلاب مهيب مكخاف َتْمكَح
 ْنَع ريف نأ ْمُهْرَّدَحاَو , ْمُه َءاَوْهَأ عبتت ًالوؤل:ةيآلا مامتو 4 هدئاملا ةروس(©)

 , ْمِهبْوُُذ ضغبب ْمُهَبْيِصُي نأ هللا ُدْيِرُي اَمَنأ ْمَلعاَف اًوَلَوَت ْنإَف « َكِيَلِإ هللا َلَرْنَأ ام ٍضْعْب

 4 نْوَمِسفَل ساتلا نم اريثك ْنِإَ
۱۵۹ 



 ؛ُمئاَوْهَأ عيت الر هللا َلَرْنَآ مب مُكحاَف ٌمكحْلا ٌتْرَتْخا نإ (1>:هانعم :تلق
 ,مهئامعز ىلإ ةيضقلا اوعفري نأ ةمذلا لهأ كرتن نأ انل هنأ "7 لصاحلاف
 ,«9انيلع هللا لزنأ امب مكحن نأ انلو «”>وهدنع امب اومكحيف

 رو اوُدهْشَأَوإ:هلوقب خوسدم "مكر يع ْنِم ِناَرَخآْوآإظ:ىلاعت هلوق ١-
 .“ ې مكن لذ

 ,مكبراقأ ريغ نم نارخآ وأ :ةريغ دنع اهانعم و" ةيآلا رهاظب دمحأ لاق: تلق

 .“نيملسملا رئاس نم نان وكيف

 .ةيناغلا ةيآلا ىنعم :ىأ(١١

 ا ی ا .ناشلل “ هنأ” ىف ريمضلاو نيتيآلا لصاح ىأ(۲)
 ييكرتنو مهنع ضرعن وأ قحلاب مهنيب مكحن نأ نيب نوريخم نحن :ی( ۲)٤ 0 .مهنيدل اقفو : ىأ(")
 .مهئامعز ىلإ ةيضقلا اوعفريل

 طخ اَذِإ مكب ةَداَهَش اًوَْمآ َنيِذْلا اهْياي :اهمامتب ةيآلاو ٠١ ةدئاملا ةروس ١©(

 يا نإ مريع نم نارخآ زأ ءمكنم ِلْذَع اَوذ نانا ِّيِصَولا َنْيِج ُتْوَملا ْمُكَدَح
 نيسقفيف ةو ملا ِدْعَب ْنِم اَمُهَنْوُسِبْحَت ٍ؛ِتْوَمْلا ٌةَبْيِصُم ْمُكَتَباَصَأَف ضْرألا ىف ْمتْيَرَص
 ر ء وللا اه مَن الو « یبزُف اذ ناگ وو نمت هب ئرَمْشنآل ْمُتَْْا نإ هللا
 4 نمثل نم
 را ٍفزَرْعَمِب ٌنْمْوُحِسْمأَف َّنُهَلَجَأ نْغَلَب ادق :اهمامتب ةيآلاو ۲قالطلا ةروس(١)
 طَعْري كلذ هلل ةَداهَسلا اوُمْيقَأَو « ْمُكَنُم ِلْذَع ْىَوْذ اًوُدِهْشَأَو « ٍفْوْرْعَمب َنُهْوقِرا
 اجَرْخَم هَل ْلَعْجَي هللا قي ْنَمَو .ٍرخآلا مْوَيلاو ِهَللاب ُنِمْوُي ناك ْنَم هب
 ,ةبرغ ضرأ ىف وهو «هتيصو ىلع نادهشُي نيملسم دجي مل اذإ :دمحأ لاق(۷)
 .ةرورض عضوم اذه نأل ءاناك نيد ىأ نم وأ «نييمذ وأ نيرفاك دهشيلف

 زوجتال :اولاق مهنأل «بناجألا نم نيبرقألا ريغ:دمحأ ريغ دنع ةيآلا ىنعم :ىأ (8)
 .ملسملا ىلع ماكحألا نم ىيش ىف رفاك ةداهش

 مس ةعامج هللا همحر دمحأ هيلإ بهذام ىأ )لوألا راتخاو ىسولالا لاقو
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 : لافنألا نمو

 ةيآلاب ةحخوسنم '"ةيآلا«نْؤٌرِباَص َنْوُرْشِع ْمُكْنُم نكي ْنإإ):ىلاعت هلوق ١-
 . "7 اهدعب

 .")0ةخوسنم لاق امك ىه :تلق

 9 ءاربلا نمو
 هلوق ىهو ءرذعلا تايآب ةخوسنم 204 ًالاَعئَواَفاَفِخ اًورِفنِإ»:ىلاعت هلوق ١- م

 4ءاَفَعَضلا ىلع سيل :ىلاعت هلوقو“ةيآلا جرح ىمغألا ىلع سيل :ىلاعت

 باطخلا نأل هل هجوال ىناثلا ريسفتلا نإ :صاصجلا لاق ىتح نيرخأتملا نم

 كلذل لديو ءركذ ةبارقللرجي ملو هيف ربتعت ةرياغملاف ناميإلا لهأ ىلإ الوأ هجرت
 (1:/4/ ىناعملا حور )ه١لوزنلا ببس اضيأ

 ْنِإ ِلاَمِقْلا َىلَع َنْيِنِمْوُمْلا ضّرَح ئبنلا اهيا إ>: ةيآلا مامتو 5 لافنألا ةروس(1)

 َنيِذَلا َنُم الأ اَوبلعُي ةئام مكنم ني ْنِإَو نيتنام اوبِلْعَي َنْوَرِباَص َنورْشِع ْمُكْنُم نك
 | (دزهقفيال مزق مهنا ارك
 منم نحب نإ ءافْعَص مكيف أ مِلَعَوء منع هللا فح لا: یلاعت هلوق یهو(
 حم هللا َوءهّللا ناب ٍنيَقل اويلي فلآ محم نحب ْنِإَو ءنيتنام اًَوبِلْعَي ةَرباَص هئا

 ٠١( لافنألا ةروس ر نيرباصلا

 ءمهودع هجو ىف ارفقي نأ رمألا لوأ ىف نيملسملا نم بولطملا ناك :تلق(۳)

 مهومواقي نأ مهنم بلطف ءةحماسملاو ريسيتلا ناك مث ءتارم رشع مهنمرثكأ مهو

 ىلإ كلذ هل هللا ردقال  مالسإلا لاح داع نإف ءمهفعض مهو ءمههوجو ىف
 ىف اوفقي نأ كاذ نيح نيملسملا نم بولطملا نوكي رمألا لوأ ىف ناك امك ةبرغلا

 .نيعتمب سيل خسنلا نأ لصاحلاف ءتارم رشع مهنم رثكأ مهو « مهودع هجر
 هللا ٍلْيِبَس ْيِف ْمُكِسْفْنَأَو مكارم اودهاجو :ةيآلا مامتو ٤١ ةءاربلا ةروس )٤(

 (دؤمّلْغت متنك نإ مك ربح محل
 ١١ حتفلا ةروس(9)
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 5” يةفاك اورفنيل نونموملا ناکامو ل: یلاعت هلوقبو نيتيألا

 ةقفنو ٠ ةمدخللدبعو بوكر م نم ُداهجلا هب ىَاََياَم لقأ عم ىأ افافخ : تلق

 وأ ؛خسن الف «ةريثكلا بكارملاو «نيريثكلا مَدَحْلا عم ىأ ًالاقثو ؛اهب عنقي
 '"”انيعتم خسدلا سيل :لوقن

 رونلا نمو
 .ىلاعت هلوقب ةخوسنم' ةيآآلا 4 َةَيِناَز الإ حكنيأل ىناّرلاإل:ىلاعت هلوق -5
 . منم یمایالا اوځکناو
 ٠ة ريبكلا بكترم نأ :هريغ دنع اهانعمو “"؛ةيآلا رهاظب دمحأ لاق : تلف

 مرو :هلوقو ؛ةينازلا رايتخا “هل بحتسيال وأ ؛ةينازلل الإ ءفكب سيل
 )١( ر۹۱ ةبوتلا ةروس ٩۲ ) )۲ةبوتلاةروس ٠١١

 لب ,مهريغو نيروذعملل ماع مكح اهيف سيل ةيآلا نأ :لوألا هيجوتلا لصاحو(*)
 .رذعلا تاياب خسنالف ةرسيم وأ ةنكمم ةردقب نيرداقلل مكح هيف

 ردعلا موجه نوكي امنيح لب «نيعتمب سيل خسنلا نأ:ىناثلا هيجوتلا لصاحو
 وارسي نم ناك لاح ىأ ىلع رفني نأ دحاو لك ىلعف ءاماع ريفنلا ناكو ءاًديدش
 لايعلا ةلق وأءرقفلاو ىنغلا وأ ضرملاو ةحصلا نم ءناك ببس ىأب نيلصاح ءرسع
 ىف مظتني امم كلذ ريغ وأ «لازهلاو نمسلا وأ «ةثادحلاو ربكلا وأ ءمهترثكو
 .ةلمجلا ىف ةردقلاو ناكمإلا دعب ءاهمدعو بابسألا ةدعاسم

 بارلار ءةكرسُم وأ ةَِاَر الإ حكنَيأل ىِنَرلا»ط :اهمامعب ةيآلاو ٣ رونلا ةروس )٤(
 4 نْييموُملا ىلع كلذ مّرْحَو رشم وأ ناز الإ اهخكنيأل
 نب َنْيِحِلصلاَو مكنِم ىمايألا اوخكنأوإ»:اهمامتب ةيآلاو 7؟رونلا ةروس (©)
 4ِمِيَلَع عِساَو ُهَللاَو ءهِلَضَف ْنِم هللا ْمُهِنْغُي َءاَرَقُف اَوْنَوُحي نإ ءمُحْئاَمِإَو مك ِداَبِع
 ,نييناز نايمسي الف ابات اذإفءابوتي ىتح ةيئازلاالو ىنازلا حاكن زوجيال :دمحأ لاق(6)
 :E) ىرهظملا ريسفت )حيحص ةينازلاو ىنازلا حاكن :ةئالثلا ةمئألا دنعو

 .فيفعلا ملسملل ىأ(8) .انزلاو حاقولا ىنعي(۷)
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 ماعف 4ىماَيألا اًوَحكْنَأَو>:هلوق امأو ءخسن الف ءكرشلاو انزلا ىلإ ةراشإ# كلذ

 . صاخلا خسنيال
 :ةخوسنم :ليق“''ةيآلا 4« ْمُكَناَمْيَ تكلم َنْيِذْلا مُكَنِذاَتْسَيِلل» یلاعت هل وق - ۷

 . "اهب لمعلا ىف سانلا نواهت نكلو. 2 : ليقو

 هجوأ اذهو ؛ةخوسنمب تسيل اهنأ : هنع هللا ىضر سابع نبا بهذم: تلق

 .(")دامتعالاب ىلوأو

 بازحألا نمو
 : ىلاعت هلوقب ةخوسنم(؟)ةيآلا دعب نم ءاَسنلا كَل 5 : ىلاعت هلوق ١- مب

 تكلم َنْيِذْلا ْمُكَنِذاتْسَيِل اَونَمآ َنْيِذلا اَهُيأيإؤ :اهمامتب ةيآلاو هدرونلا ةروس(1ر
 نيجو ءرجفلا ٍةولَص ٍلْبَق نِم :ٍتاَرْم كلَن ُمكنِم َمَلَحْلا اًوْغَلْبَي مل َنْيِذْلاَو ْمُكُناَمِت
 سيل ءُمكَل ٍتاَرْوَع تلك« ٍءاَشِعْلا ٍةَولَص ِدْعَب ْنِمَو «ةَرْيهّظلا َنِم مكا َنْوُعَصَت

 نبي كلذك «ضْعَب ىلع ْمُكَضْعَب ْمُحْيَلَع َنْوْفاَوَط « نُهَدْعَب حانج مُهِيَلَع لَو ْمُْيَلَع

 «ميكَح مْيَلَع هللاَو ٍتآلا مكَلهّللا
 «تخسنام !هّللاو ؛تخسن :نولوقي اسان نإ:ةيآلا هذه ىف ريبج نب ديعس لاق(”

 ١۷:٦ ٠( یرهظملا) سانلا هب نواهتامم اهنكلو
 ءمدخلاو دئالولا ناكو «باجحالو روتس موقلل نكي مل :سابع نبا لاق( ۳)

 اوذختاو«قزرلا هللا طسب مث «ءناذئتسالاب اورمأف ءنوبحي الام نوري امبرف ءنولخدي

 .ناذئتسالا نع ىنغأ كلذ نأ ىأرف ءروتسلا

 ريغ اهنأ حيحصلاو :تلق :هريسفت ىف ىتف ىنافلا هللا ءانث ىضاقلا ةمالعلا لاقو

 لديامك تاقوألا كلت ىف رتستلا لالتخاب لولعم ناذئتسالاب مكحلا نكل,ةخوسنم

 مدعوءاهريغو تاقوألا كلت نيب قرافلا وهو (محل تاروع بلئ: یلاعت هلوق هيلع
 لالتخا مدع سانلا نأش نم ناك اذإ هنأ ملعف اخسن نوكيال ةلعلا مدع دنع مكحلا
 (هها/ :5 ىرهظملا) ملعأ هللاو ناذئتسالا مهمزلتسيال تاقوألا كلت ىف رتستلا
 نِ نهب لدين نأ الو دعب نم ُءاَسْلا كل لجيل : ةيآلا مامتو ه" بازحألا ةروس(أ)

 4ابيِقُر ئيَش لک ىلع هللا ناك « كني َكُنْيوَي ْتُكَلماَمألإ  ٌنَهْنْسُح كَبَجْغأ ولو چ ارز
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 ."ةيآآلا «َكَجاَوْرَأ كل نكلخأ اإ >
 .”ىدنع رهظألا وهو «ةوالتلا ىف امدقم خسانلا نوكي نأ لمتحي :تلق

 ةلداجملا نمو

 ؛؛:هدعب ةيآلاب ةخوسنم ”ةيآلا ْوُمَدَقَف َلْوُسَرلا مَتِيَجاَن اَذِإإ:ىلاعت هلوق

 .*لاقامك اذه :تلق

 ةنحتمملا نمو

 ام َّلْثِم ْمُهَجاَوْزَأ ُثبَهَذ َنْيِذَلاَوتآَقظ:ىلاعت هلوق -

 ني ىلا َكَجاَوَْأ كل انللخأ انِإ ىبنلا اهي :ةبآلا مامتو 0 ٠ بازحألا ةروس(١)
 بو كِتْمَع ِتمَبَو َكْمَع ٍِتَبَوءَكِنَلَع هللا ءافآ امِم َكنْيِمَي ْتُكَلَماَمَو ٌنَهَرَْوْجَ
 وارا نإ بشلل اَهَسْفَن ْتَبَهُو نإ ٌةَنِمْوُم ٌةَرْماَو ءَكَعَم َنْرَجاَه تلا كيل تنبو كلاخ
 وف ْمههْيَلَع انضَرْفام امل دف ؛ َنيِبِمْوُمْلا َنْوُد ْنِم كَل ٌةَصِلاَخ اَهَحَكْنَتْسَي ْنَأ يبل
 امیج اًروفع هللا ناك و ؛ جرح َكِيَلَع نوح الي ْمُهَناَمْيَأ ْتْكَلَم امو هجا وز

 تنيب ام دعب نم ءاسنلا كل لحيإل :دهاجمو سابع نبا لاق دقف «خسنال :لوقأ( ۲ر

 ليصفتو ءاشام فانصألا هذه نم هل لحاف خلا كمع تانب :فانصألا هذه نم كل

 ٠۸-۲ ٩ری و ناهتلا ىلع فرشأ دمحم ةمالعلل نآرقلا نايب عجارف« ليوط مالكلا

 ًلوسْرلا متيحان اذإ اونمآ نيِذَلا اهيأيإ:اهمامتب ةيآلاور١٠ ةلداجملا ةروس( )ر

 للا د اًوُدجن مل نق :رهطأو محل َرْبَخ كلذ ؛ةقَدَص كو جن ىَدَي نِبب اَوُمْدفف
 4نر رف

 مل ذإف ؛تقذض مكاَوْحَن ْىَدِي َنْيَب اوُمْذَقت نأ ِهتْقَفَش ءا: یلاعت هلوق یهو( )٤
 هللا هلو و هللا اًوُعْيطأَو ةاكز لا اونو ةرلٌصلا اًوُمِيِقاَف محل هللا باتو القت

 بدفن نيب ريخ چن .نيبالا ىلوأ ىضتقمب ابحاو ةقدصلا ميدقت ناك: تلق( هر

 ةسنالف طفد فص رلل رييغت هيفف « بدنلل رمآلا راصف همدعو ةقدصلا

 هك ١



 .مكحم : ليقو" ةمينغلا ةيآب: ليقو «"'فيسلا ةياب خوسدم :ليق''”اًوقَمْنَ
 .رافكلا ةوق دنعو ةنداهملا ىف مكحلا نكلو ,ةمكحم اهنأ رهظألا : تلق

 :لمزملا نمو
 و ّ 0 م م حج 2 - 2 1 ب

 خس مث ةروسلا رخاب خوسدم “4 اليل لإ ّلبَللا مف ىلاعت هلوق 1١
 راقحلا ىلإ مك جاَرزا نم َءيَش محتاف ناو : ةيالا مامتو ١١ ةنحتمملا ةروس(١)

 دنيز هب مآ ذل هللا اا ءاَوُفَقْنااَم َلْثِم ْمُهجاَوْزَأ ْتَبَهَّذ َنْيِذَلا اتاق مباع

 4ةفاك ْمُكَتْوَلِتاَفَي امك ف فاك َنْيِكٍرْشملا اَولِتاَقَول :ىلاعت هلوق فيسلا ةيأب ىنعي(؟

 (۳ ٠١ ةبوتلا)

 ام اَوَلَبِسَيِلَو « متقفنأام اولتساوط:ناك ىلصألا مكحلا نأ :كلذ نايبو
 روهم رافكلا مكلأسيو ءمهب تاقحاللا مكئاسن روهم رافكلا اولأساو ىأ اوقف

 اودؤي ملو ءرافكلا ىلإ مكجاوزأ نم ىش مكتاف نإف «مكيلإ تارجاهملا مهئاسن
 ىتلا ةرجاهملا رهم نم اوقفنأ ام لثم مهجاوزأ تبهذ نيذلا اوتافءمكئاسن ررهم

 خسن لاتقلا ةيآ تلزن املف ءاصاصق نوكيل ءرفاكلا اهجوز هوتؤتالو اهومتجوزت

 ُهَسُمُح هلل اَ يش نم ْمَتْمِيَغ اَمّنأ اَومْلْعاَوظ:ىلاعت هلوق ةمينغلا ةيآب ىنعي (*)

 4١( لافنالارةيآلا# ٍلْيسّسلا ِنْباَو ٍنيِكاَسملاو ىسَْيْلاَو ىبرقلا ىو لورو
 رافكلاب تاقحاللا 'نيملسملا تاجوز نأ ديفت ىلدألا هيآلا نأ :كلذ دايو

 فرصت مث ءاسامخأ سمحت مئانفلا نأ ديفت ةيناثلا ةبآلاو ا ودعلا نوبقاعيو

 .عراشلا مسرامك

 ” لمزملاةروس(8) .هععّداَوو هحلاص :ةنداهم هنّداَه ء:ةحلاصملا :ةنداهملا(4)

 نم ٌَرَسيتاَم او ءرْفاف ْمُحْيَلَع ٌباَتْق هوصخت ْنَل نأ َمِلَعِظ:ىلاعت هلوقب ىأ (5)

 ١ ١( لمزملار4نآرقلا
 نم ملسو هيلع هللا ىلص همايق بوجو تدافأ ىلوألا ةيآلا نأ:كلذ نايبو

 هاب ١



 .سمخلا تاولصلاب رخآلا

 لوأ نأ :قحلا لب ةهجتم ريغ سمخلا تاولصلاب خسلا ىوعد :تلف
 ىلإ ديكأتلا خسن :ىفاهرجاو ءليللا مايق ىلإ بدنلا ديكات ىف ةروسلا

 .بدنلا د رجم

 يلع ,ةخوسنم ةيآ نورشعو ىدحإ هذهف :ىبرعلا نبال اقفاوم ىطويسلا لاق

 يتيآ ىف حصالاو ؛اهريغ ىف خسدلا ىوعد حصيالو ؛اهضعب ىف فاالخ
 ىلعو ؛ةبآ ةرشع عست تراصف 2" ءخسللا مدعو ماكحإلا ةمسقلاو نادذئتسالا

 .20تايآ سمخ ىف الإ خسدلا نيعتيال انررح ام

 ثلاثلا لصفلا

 ىف

 “لوزنلا بابسأ ةفرعم
 اًضيأ ةبوعٌصلا ُةجوو ؛لوزنلا بابسأ ةفرعم اضيأ ةبعّصلا عضاوملا نمو

 رودقملا مايقلا اذه كرت ىف مهل صخر نأب ءاذه ىف هباحصأو ىبنلا ىلع صج

 .كلذ ىف ةعبت لك مهنع عفرو
 .ةحصلا هجو هل سيل ىأ هجوم ريغ:ةهجتم ريغ )١(

 ؛ةعساتلا ةيآلا ىه ةمسقلا ةيآو ءربخ خلا ماكحإلا :هلوقو أدتبم حصألاو :هلوق (7)

 .رشع ةعباسلاةيألا ىه ناذئتسالا ةيآو

 .رشع ةعساتلاو رشع ةنماثلاو ءرشع ةعبارلاو «:ةسماخلاو ىلوألا ةيآلا :ىهو(3")

 :دئاوف لوزنلا بابسأ ةفرعمل( )٤

 دايب :ديعلا قيقد نبا لاق ءلاكشإلا ةلازإ وأ «ىنعملا ىلع فوقولا :اهنم

 ببس ةفرعم :ةيميت نبا لاقو .نآرقلا ىناعم مهف ىف ىوق قيرط لوزنلا ببس

 .ببسملاب ملعلا ثروي ببسلاب ملعلا نإف «ةيآلا مهف ىلع نيعي لوزنلا
 تناك ضرغلا اذهلو ءمكحلا عيرشت ىلع ةثعابلا ةمكحلا هجو ةفرعم:اهنمو

 ىلإامو «تاقافتالاو ثداوحلا روهظو «تاعقاولاو بابسألا دعب لّرنت تايآلا

10۸ 



 .٠)نيرخأتملاو نيمدقتملا حالطصا فالتخا

 عونلا نم ۲۲ :۱ یشکر زلل ناهربلا) نايبلا ديزمل عجار دئاوفلا نم كلذ مي

 (لوزنلا بابسأ ةفرعم ىف لوألا
 فيناصت هيف اودرفأو «مهبتك ىف لوزنلا بابسأ ركذب نورسفملا ىنتعا دقو

 نيدلا لالج مامإللو ه ٠١٠١ ةنس رصمب عبط دقو ىدحاولا فينصت :اهرهشأ نمف

 شماهب عوبطم وهو “لوزنلا بابسأ ىف لوقنلا بابل ” :هامس باتك ىطويسلا

 فاالتخا مهنيب اميف نيرسفملل ۷۳ :؟) تاميهفتلا ىف هللا ىلو مامإلا لاق ر

 :فونص ىلع اهاندجو ءاهيف رظنلا انقذحو «مهليواقأ انْشَتَق املو «ريثك

 برعلا ةغل عبتت ىلإ عجري كلذ ىف مهفالتخاو ؛نارقلا بيرغ حرش: اهنم

 «مهتارواحم لبق نم هدنع تبث ىنعمب ةملكلا رسف لجر لكف «مهتالامعتساو

 . قابسلاو قايسلا ةلالدو

 ىضر نامثع نمز ىف نآرقلا عمجي نأ لبق اهيف مهفالتخاو ة ءارقلا :اهنمو

 نع تاريبعت ةعبسلا فرحألا نأراتخملاو ءةعبسلا فرحألا زاوج ىلإ عجري هنع هلا

 لقو؛اوَرَفك َنيِذَلِل لقو ؛تورفاكلا اهيالي لق:لثم ءةبراقتم لمجب دحاو ىنعم
 عمج نأ دعبو ءدلأ مل ىذلا ءدمصلا دحألا انأو ءدحأ هللا وه لق :لثمو ؛َنيِرِفاكْلِ

 شحافلا فالتخالا نع نيدلل انوصءفرحألا ىقاب طاقسإ ىلع قفتاو نآرقلا

 ىلإوأ ءامامشإو امورو ةلامإوءاميخفت ظفلتلا فالتخا ىلإ عجريءةلملا نع ج رخملا

 .ىنامثعلا فحصملا ىف بتك امب ظفلتلا فالتخا

 داهتجالاب كلذ نأ :ىدنع قحلاو 2لوزنلا نأش ىف مهفالتخا:اهنمو

 ةيآلاو ءخسنلا ىلع نوركني اثيدحو اميدق دوهيلا انيأر امل انأ امك كلذو ءطابنتسالار

 نيملسملل احبك و ءمهرشل اعفد تلزن اهنأب انمزج ءمهصصق فيعاضت ىف ةقوسم

 نأ هل نكمأ هيلإ رهظتسا نم لكو ءكوكشلا نم مهعامسأ ىف نرقلي ١١ ءاغصإ نع

 نوكي نأ ىسع لبءقابسلاو قايسلا ةظحالم دعب انأش اهل ركذيو هيجوتب ةيآلا هجري
 قثوأو دكوأ ثيدحلاو ريسلاو لوصألا سسأتي نأ دعب اوأشن نيذلا نيرخأتملا ىأر

 . ها تاعانصلاو مولعلا سساأتي نأ لبق نم اوناك نيذلا نيمدقتملا ىأر نم
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 نيمدقتملا دنع “اذك ىف ْتَلَزَن ” : ىنعم

 يهنأ :مهنع هللا ىضر نيعباتلاو ةباحصلا مالك ءارقتسا نم رهظي ىذلاو

 هنمز ىف عقو ىذلا ثداحلا نايب درجمل “اذك ىف ٌتلزن ”:نولمعتسيال اوناك

 :لب؛ ةيآلا لوزنل اببس ناكو ءملسو هيلع هّللا ىلص
 هيلع هللا ىلص هنمز ىف ثدحامم ءةيآلا هيلع ٌثقدصام ضعب نوركذي امبر»
 مزليالو ؛"اًذك ف ْتَلَرَت”:نولوقيفملسو هيلع هللا ىلص هدعب ثدحوأ ءملسو

 قابطنا ىفكي لب «ةيالا ىف ةروك ذملا دويقلا عيمج قابطنا ةروصلا هذه ىف

 .''”بسحف مكحلا لصأ

 نئارقب ةباحصلل لصحي رمأ لوزنلا ببس ةفرعم :ىلاعت هللا همحر ىطويسلا لاق(١)
 اذك ىف تلزن ةيآلا هذه بسحأ :لاقف ءمهضعب مزجي مل امبرو ءاياضقلاب فتحت

 اذك ىف ةيآلا تلزن : ةباحصلا ىنعي__ مهلوق :ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا لاقو
 نكي مل نإو ةيآلا ىف لخاد كلذ نأ ةرات هب داريو ءلوزنلا ببس اهنأ ةرات هب داري

 .اذك ةيآلا هذهب ىنع :لوقت امك «ببسلا

 مهدحأ نأ نيعباتلاو ةباحصلا ةداع نم فرع دق :ناهربلا ىف ىشكرزلا لاقو

 نأ ال ءمكحلا اذه نمضتت اهنأ كلذب ديري هنإف ءاذك ىف ةيآلا هذه تلزن :لاق اذإ

 نم ال «ةيآلاب مكحلا ىلع لالدتسالا سنج نم وهف ءاهلوزن ىف ببسلا ناك اذه
 (4وا" ص لوقنلا بابل) ها عقو امل لقنلا سدج

 هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انك :هنع هللا ىضر ةعيبر نب رماع لاق :ةلاثم كلذخو

 هلايح ىلع انم لجر لك ىلصف ؟ةلبقلا نيأ ردن ملف ءةملظم ةليل ىفءرفس ىف ملسو
 مق اَوَلَوت امي :تلزدف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ انركذ انحبصأ املف
 « رمع نبا نع اضيأ ىورو ءريسفتلا باوبأ ىف هننس ىف ىذمرتلا هاور هللا هجو
 هب تهجوت امثيح اًعوطت هتلحار ىلع ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لاق

 (َبرْغَمْلاَو ُقِرْشَمْلا هَلِلَوظةيآلا هذه رمع نبا أرق مث «ةنيدملا ىلإ ةكم نم ٍءاج وهو
 (١١؟.:؟ ىذمرتلل نئسلا ) ةيآلا هذه تلزنأ اذه ىف :رمع نبا لاقو

 كوكشلا مه ءاقلإ نع اًباوج ليئارسإ ىنب صصق فيعاضت ىف ةيآلا نأ عم اذهو
 .ةلبقلا ليوحت رمأ ىف نينمؤملا بولق ىف
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 ةثداح وأ ‹ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع لنس ًالاؤس نوب دقوم

 ملسو هيلع هللا ىلص طبنتساو < ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دهع ىف تثدح

 ؛ اذک یف تلزن ” :نولوقيف «بابلا كلذ ىف مهيلع اهالتو ,ةيآلا نم اهّمكح

 ."ٌتلّزنف ” وأ “ذك هلوق ىلاعت هّللا لزنأف” ٍرَوَصلا هذه ىف نولوقي امبرو

 نم مكحلا كلذ ملسو هيلع هللا ىلص هطابنتسا نأ ىلإ ةراشإ هلاکو

 ىحولا نم ٌعون اًضيأ كرابملا هرطاخ ىف ةعاسلا كلت ىف اهّزاقلإوةبآز
 كلذ نع دحأ رّبع ولو؛ “ُثلزنأف ”:لاقي نأ نكمي كلذلف« عّوَرلا ىف ثار
 .'اضيأ غاسم هل ناكل ةيآلا لوزن راركعب

 :لوزنلا بابسأب اهل ةقالعال ىتلازيثدحملا تاياور

 تسيل «ءايشألا نم اًريثك ميركلا نآرقلا تايآ تحت نوثدحملا ركذيو

 هللا ىضر ةباحصلا ٍداهشتْسا :لثم «لوزنلا ببس مسق نم ةقيقحلا ىف ىه
 ٌةيآ ملسو هيلع هللا ىلص هتوالتوأ "اهب مهلثمت وأ ءةياب“' ”مهتارظانم ىف مهنع

 2« ضرغلا لصأ ىف ةيالا قفاوي ثيدح ةياور وأءفيرشلا همالك ىف داهشتسالل

 وأ ,ماهبإلا قيرطب ةيآلا ىف نيروكذملا ءامسأ نييعتوأ ٠ لوزنلا عضوم نييعت وأ

 نايب وأ ‹ نآرقلا نم تايآو روس لضف وأ «ةينآرق ةملكب ظفلتلا قيرط نايب
 نم يش سيلف ؛ ميركلا نآرقلا رماوأ نم رمأب ملسو هيلع هّللا ىلص هلاثتما ةقيرط
 .اهب ةطاحإلا رسفملا طورش نم سيلو «لوزنلا بابسأ نم ةقيقحلا ىف اذه

 :لوزنلا بابسأ باب ىف رسفملا طرش

 :نيرمأ ةفرعم رسفملا طرش امنإ

 . بهسأو ع دبأ دق هنإف عساتلا عونلا نم ناقتإلا ليصفتلل عجارر(1)
 .ةيملعلا ةثحابملا :ةرظانملا(۲)

 .الغم هبرض :يشلاب لثمت ()
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 ءاميإ مهفرسيتيال هنإف ؛اهل تايآلا""”ضّرعت ىتلا صصقلا كلت ةفرعم : لوألا
 .اهتفرعمبالإ تايألا

 فرص هوجو نم كلذ وحن وأ ماعلا صّصخت ىتلا ةصقلا كلت ةفرعم :ىناثلاو

 .اهنودب تايآلا نم دوصقملا مهف ىتاتيال هنإف ؛رهاظلا نع مالكلا

 باتكلا لهأ تاياور نم ءايبنألا صصق

 ىف ركذت مل نيقباسلا ءايبنألا صصق نأ :انه ملعي نأ ىغبني اممو

 نورسفملا"'مشجعتي ىتلا ةضيرعلاةليوطلا صصقلاف ؛ًاليلق الإ ثيداحألا
 ءاج دقو «"”ىلاعت هللا ءاش ام الإ باتكلا لهأ ءاملع نع ةلوقنم اهلك ءاهتياور
 «مهوبّذكتالو باتكلا لهأ اوقّدصتال” :اًعوفرم ىراخبلا حيحص ىف

 .هنيبي ملو هب حرصي مل نكلو «هديريو هينعي وهو الوق لاق :لوقلاب هل ضّرع(١)
 .ةقشم ىلع هفلكت: رمألا ِمَّشَجَت(؟)

 ,ىراخبلا حيحص ىف ةيورملا مالسلاامهياعرضخلاو ىسوم ةصقك (۳)
 اهآ :اولوف» :ىلاعت هللا لوق باب ىف ءريسفتلا باتك ىف ىراخبلا مامإلا ىور( )٤

 باتكلا لهأ ناك :لاق ءةريره ىبأ نع ٠٠۹۳ ر ٠٤٤ صرڳانيَلإ لزنُأ اّمَو للاب
 ىلص هللا لوسر لاقف «مالسإلا لهأل ةيبرعلاب اهنورسفيو «ةيناربعلاب ةاروتلا نوأرقي
 . لزنأ امو هللاب انمآ :اولوقو ءمهوبذكتالو باتكلا لهأ اوقدصتال :ملسو هيلع هللا

 ىبنلا نأ ءورمع نب هللا دبع نع ىراخبلا حيحص ىف ءاجام هضراعي نكل: تلق

 جرحالو ليئارسإ ىنب نع اوُنّدَحو «ةيآ ولو ىنع اوغَلَب :لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 ىفو ١“ ص ملعلا باتك ىف هجرخأ رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم ىلع بذك نمو

 691١ ص ءايبنألا باتك

 ركذت ةيليئارسإلا ثيداحألا )4:١( هريسفت ىف ىلاعت هللا همحر ريثك نبا لاقف

 :ماسقأ ةثالث ىلع اهنإف ,داضتعاللال ,داهشتسالل
 .حيحص كاذف قدصلاب هل دهشي امم ءانيدبأب امم هتحص انملعام:اهدحا

 3 .هفلاخيامم اندنع امم هبذك انملع ام :ىناثلاو
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 "اذك ىف تلزن'”:مهلوقلٌرخآىنعم
 اصصق نوركذي اوناك مهنع هّللا ىضر نيعباتلاو ةباحصلا نأ اًضيأ ملْعُيلو

 اهب حضتتل ءةيلهاجلا مهتاداعو ‹ دوهيلاو نيك رشملا بهاذم نايبل ةيئزج
 اهنأ :كلذب نوديريو "اذك ىف ةيألا تلزن ”:نولوقيو مهديلاقتو مهدئاقع

 ءاهبراقاموأ ءاههباشام وأ ءاهنيعب كلت تناك ءاوس هذه لثم ىف تلزن

 نأ لجأل اهنورك ذي لب « صصقلا صوصخال ءةروصلا كلتراهظإ نودصقيو
 نم ريثك ىف مهلاوقأ فلتخت اذهلو ؛ةيلكلا رومألا كلتل ةقداص ةروص هذه

 هذه ىلإو ؛دحاو ةقيقحلا ىف مهدصقو «هبناج ىلإ مالكلا رجب لك و «عضاوملا

 ىتح اهيقف لجرلا نوكيال ”:لاق ثيح هنع هللا ىضر ءادردلا وبأ راشأ ةتكنلا

 الف ءليبقلا اذه نمالو :ءليبقلا اذه نمال ءهنع توكسم وهام :ثلاثلاو صن

 ىلإ دوعت هيف ةدئافال امم كلذ بلاغو ءمدقت امل هتياكح زوجيو ءهبذكنالو هب نمؤن

 . هأ ىنيد رمإ
 هاش رونأ دمحم رصعلا مامإ ريبكلا ثدحملا ةمالعلا انخياشم خيش لاقو

 هقدصن انعرش قفاوو حص نإ مهنع لقنيام نإف ءفلتخم هيف لاحلاو :ىريمشكلا

 هلمحنو هب لمعنالو ءهب قدصن انعرش هقفاوي مل نكلو حص نإو ؛اضيأ هب لمعنو
 هقدصنال نذإف هلصأ فشكني مل وأ ءحصي مل نإو ؛فيرحتلا وأ خسنلا ىلع

 (4/8 :4 ىرابلا ضيف )ها ميظعلا هللا دنع قحلاوه امب ًالامجإ نمؤنو «هبذكنالو

 لهأ نع ةياورلا :لوقأ )4١1١:1(: ةغلابلا هللا ةجح ىف فنصملا مامإلا لاقو

 ىف طالتخالا نع نمألا نوكي ثيحو «رابتعالا ليبس هليبس اميف زوجت باتكلا
 بلاغ نأ :ملعي نأ ىغبني اممو ءكلذ ىوس اميف زوجتالو «نيدلا عئارش

 باتكلا لهأ رابحأ نع ةلوقنم «رابخألاو ريسفتلا بتك ىف ةسوسدملا تايليئارسإلا
 .ربدتف ءداقتعاو مكح اهيلع ىنبي نأ ىغبنيال

 . لوألا لصفلا ىف عبارلا بابلا ىف اذه ىلع فنصملا مامإلا ملكتيسو
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 ““ةددعتم لماحم ىلع ةدحاولا ةيآلا لمحي

 اهل ةصق الو ةصق ةروص
 ٌةروص :ناتروص ميظعلا نآرقلا ىف ركذي ام اًريثك بولسألا اذه ىلعو

 ضعب اهيف ركذُيو « ٌىِقَّش ةروصو ؛ةداعسلا فاصوأ ضعب اهيف رك ديو ءٍديعس

 فاصوألا كلت ماكحأ نايب :كلذ نم ضرغلا نوكيو ؛ةواقشلا فاصوأ

 َنْيَصَوَوإن :ىلاعتو هناحبس لاق امك«نيعم صخشب ضيرعتلاالءلامعألاو
 :نيتروص ركذ مث“'”4اًهْرك ُهَمْعَضَوَو اًهْرك هُم ُهْبلَمَح ءاناَسخِإ هْيَدِلآوب ناَسْنإلا

 َلَرْنا اًذاَم : مهل ليقاذإو :ىلاعت هلوق كلذكو ؛ىقش ةروصو ديعس ةروص

 ّلَرنَأ ادام : اوَقَتا نيذلل لیقو:یلاعت هلوق ر4 نيلوألا ريطاسأ:ا واق ؟ مكبر

 .9 يم اًرْيَخ : اًوَلاَق ؟مُكُبَر
 مآ تناك ٌةَيْرَق :ًالَكَم ُهَللا َبَرَضَوإ»:ىلاعت هلوق لمحُي اذه لثم ىلعو

 َهَجْوَر اهنِم َلَعَجَو ءٍةَدِحاَو سفت نم ْمُحَفَلَح ْىِذَلاَوُهإل :ىلاعت هلوقو 4 ةنيَمطُم
 ُْه َنْيِذَلا دونم وملا حلفا ذق» :ىلاعت هلوقو “"ةيآلا4اَهاَسْعَت اَمَلَف ءاهيلإ َنكْسَيِل

 تازجعم عاونأ نم كلذ مهضعب لعج دقو (١٠؟:1) ناهربلا ىف ىشكرزلا لاق(١)

 ءلقأ وأ رثكأ وأ اهجو نيرشع ىلإ فرصنت ةدحاولا ةملكلا تناك ثيح ؛نآرقلا

 نوكيال”:اعوفرم اثيدح هباتك ردص ىف لتاقم ركذو ءرشبلا مالك ىف كلذ دجويالو

 .“ةريثك اهوجو نآرقلل ىري ىتح «هقفلا لك اهيقف لجرلا
 هقفيال ”:هظفلو ءافوقوم ءادردلا ىبأ نع هريغو دعس نبا هجرخأ : ىطويسلا لاقو

 ىناعم لمتحي دحاولا ظفللا ىري نأ :دارملا نأب مهضعب هرسف دقو “ هقفلا لك لجرلا

 ها دحاو ىنعم ىلع هب رصتقيالو «:ةداضتم ريغ تناك اذإ ءاهيلع هلمحيف «ةددعتم

 ۲٤ لحنلا ةروس (۳) ٠١ فاقحألا ةروس(؟)

 ١١١ لحنلا ةروس (9) ٠١ لحنلا ةروس )٤(

 هيلع هدأ ةصق نم نورسفملا هرك ذام ىلإ غصت كفؤ م8 فارعألا ةروس (51)

 . ةيآلا هذه ريسفت ىف ثراحلا دبعب هنبا هتيمستو «مالسلا
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 ."”(ٍنيِهَم فالح لك عطتألّوط:ىلاعت هلوقو''”4َنْوْعِشاَح ْمِهِتَولَص ْيف

 «صخش ىف اهنيعب ٌتايصوصخلا كلت رّقوتت نأ روصلا هذه ىف مزليالو
 هلام لتس لك" ىف «لباَتَس ْعْبَس ْتََبنَأ ِةَبَح ٍلدَمُكإ»:ىلاعت هلوق ىف مزلي الامك
 رجألا ةدايز ريوصت :دوصقملا امنإ ؛ةفصلا هذهب ةّبح دجوت نا "ية

 ءاهلك ىف وأ «تايصوصخلا رثكأ ىف كلذ قفاوت ةروص تدجؤ نإف ؛" ريغ

 .) “هزلي ملام موزل ” : لیبق نم كلذ ناک

 :ريسفتلاىف باوجلاو لاؤسلا نوضُرْفَب دق
 باجي وأ ءدورولا ةرهاظ ةهبش ىلع نآرقلا ىف ُدَرُي نايحألا ضعب ىفو

 نأ لجأل ال ءقباسلا مالكلا حاضيإ دصقل « ةلوهسب موهفم ٌىِوطَم لاؤس نع

 “0ض رتفي ام اريثك و ؛اهنيعب ةهبشلا هذه دروأوأ «هنيعب لاؤسلا اذه هجو اًدحأ

 ىف مالكلا نوحرشيو ًالاؤس ماقملا كلذ ريرقت ىف مهنع هللا ىضر ةباحصلا

 دحاو مالك لكلاف رظنلا ناعمإب انرظنول نكلو ؛باوجلاو لاؤسلا ةروص

 ُكَقتَأل”ةمظتنم ةدحاوةلمجو ءضعب بيقع ضعب لوزن لمتحيال «:قّسنم

 ۲٠١ ةرقبلاةروس (") ٠٠ ملقلاةروس(؟) 1و١ نونمؤملاةروس(١
 ةباحصلا نم دحاوريغ نع ىورام هيلع لديو ءفاعضألل ريوصت ليثمتلا ىف ىأ( 4

 «مهرد ةئامعبس مهرد لكب هلف ءهتيب ىف ماقأو هللا ليبس ىف ةقفنب لسرأ نم :اعوفرم
 ةميقلا موي مهرد لكب هلف ءكلذ ههجو ىف قفنأو هللا ليبس ىف هسفنبازغ نمو
 .ةيآلا هذهالت مث ؛مهرد فلأ ةئامعبس

 ملام موزل ” :هلوق ىنعمف مادو تبث :يشلا مزلو هسفن ىلع هبجوأ : يشلا مزتلا (ه)

 .هب قدتعي ملام ققحتو تبث:'مرتُأي
 .ةلئسم ّلَح ىلإ لصيل اضرف ْذَحَنا :ُتحابلا ضرتفا(5)

 هضعب فطع :مالكلا َقَسْنَوءَُرَذلا َقَسَن :لاقي ءهمظن :ئيشلا َقَسَن ءمّطنَم :قسنُم(۷)
 . ضعب ىلع
 .قسّناو فلأت : يشلا مظتنا (8)
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 .'لوصألا نم لصأ ىلع اهد ويق

 ىنامزلاال ىبترلارخأتلاو مدقتلا نودیری دق

 :كلذب نوديريو ءرخأتلاو مّدقتلا مهنع هللا ىضر ةباحصلا ركذي دقو
 هلوق یف هلع هللا ىضر رمع نبا لاق امك ءىنامرلا ال «ىبترلا رخأتلاو مدقتلا

 لر نأ لبق اذه ناک امنإ:”4ةضفلاو ٌبَهَّذلا نوزيكي نْيِذَلاو:ىلاعت

 و ءاربلا ةروس نأ مولعملا نمو؛"“لاومألل ًارهط هللااهلعج تلزنأ املف ءةوكزلا
 تناك دقو ءةرخأتملا صَصَقلا «)فيعاضت ىف ةيآلا هذهو «تلزن ةروسرخآ
 مدقت:هنع هللا ىضر رمع نبا دارم نكلو ؛ماوعأب اهيلع ةمدقتم ةاكزلا ةيضرف
 “.ةبترلاب ليصفتلا ىلع لامجإلا

 :نارمأ رسفملا طرش

 :نيرمأ ىلع ديزيال بابلا اذه ىف رسفملا ىلع طرتشي ىذلاف :ةلمجلابو

 ىلإ ءاميإلا تايآلا ىف عقوامم ءاهريغو تاوزغلا صصق ةفرعم :لوألا
 دعس نب لهس نع (547 ص ريسفتلا باتك ىف ) ىراخبلا ىور :ًالاثم ذخ(١)
 نم صيبألا طيخْلا محل نيتي ىتح اوبرشاو اولك :تلزنأ :لاق هنع هللا ىضر
 طبر موصلا اودارأ اذإ لاجر ناكف 4رجفلا نمإل لزنت ملو 4 ٍدّوسألا ٍطْيَخْلا
 هل نيبتي ىتح لكأي لازيالو ءدوسألا طيخلاو ضيبألا طيخلا هيلجر ىف مهذحأ
 .راهنلاو ليللا ىنعي امنأ اوملعف “رجفلا نم” هدعب هللا لزنأف ءامهتيؤر
 ۳٤ ةبوتلا ةروس (۲)
 ٠٤١٤١ ثيدحلا مقر ءريسفتلا باتك ىفو ءةاكزلا باتك ىف ىراخبلا هاور (۳)
 4551و

 هروطس نيبامو هيشاوح :باتكلا فيعاضتو ؛نمض ىف :ىأ فيعاضت ىف(4)

 (طيسولا مجعملا)
 َنيِذَلاَوإن :ىلاعت هلوق ىنعم حف ةلصفملا ةيآلاب ةلمجملا ةيآلا رّسْفتُف :ىأ(9)

 ىلع ةاكزلا نودؤيال :ىأ4ِهللا ٍليِبَس ىف اهنوُفِفنيَأِلَو َةَصِفلاَو بهذا نوزيكي
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 .اهتقيقح مهف ىتأتيال صصقلا كلت ملعت ملامفءاهتايص وصخ
 ضعب ىفديدشتلا بابسأ اذكو ؛دويقلا ضعب دئاوف ىلع عالطالا:ىناثلاو

 .لوزنلا بابسأ ىلع اهتفرعم فقوتت «":عضاوملا
 :هيجوتلا نف

 :هيجوتلا ىنعمو ؛هيجوتلانونف نم نف ةقيقحلاىف "ريخ ألا ثحبملا اذهو
 :هنأ : ةملكلا هذه لصاحو ؛مالكلا هجو نايب

 وأ ءةيألا لولدم ىه ىتلا ةروصلا داعبتسال ءةرهاظ ةهبش ةيالا ىف عقت دق ه

 .نيتيالا نيب ضقانتلل
 .ئدتبملا نهذ ىلع ةيآلا لولدم مهف بعصي وأ
 .دويقلا نم ديق ةدئاف هنهذ ىف رقتستال وأو

 .اهيجوت كلذ ىمس تالاكشإلا هذه لحب رسفملا ماق اذاف

 .لّهستو اًيَهَت :رمألا ىتأت نم زوجيالو لهسيال : ىأ ىتاتيال :هلوق(١)

 .كلذ ريغو ٦ار ۹١۳و ۳۸ ةبوتلاو ١٠٠٠ر١١٠ ةدئاملا :هتلثمأل عجارو(۲)

 .رسفملا هيلإ جاتحي ام ثحبم ىنعي (۳)
 هيجوتلا امأو :لاقف رخآ ىنعم هيجوتلل (4١:؟) ناهربلا ىف ىشكرزلا ركذو(4)
 تخأ نع ةياكح ىلاعت هلوقك ءبطاخملا ةنطف دنع هب ىتؤيو نيينعم لمتحا ام وهو
 دوحصان هَل مهو ءمكل ةتولفكي تيب لهأ ىلَع ْمُكَلُدَأ لَه #:مالسلا هيلع ىسوم

 نوكي نأو ءىسومل نوكي نأ لمتحي “هل ” ىف ريمضلا نإف (١١؟ صصقلا ةروس)
 “ هتفرع كنإ ”:مهلوق نم ىسوم تخأ تصلخت اذهبو :جيرج نبا لاق ءنوعرفل
 ىفال ءبرعلا ةغل ىف اذه نأب هيلع ضرتعاو “كلملل نوحصان”:تدرأ:تلاقف

 .ىرخأ ةغلب تناك نإو ؛هتلاق امل ةقباطم ةياكحلا نإف ءدودرم اذهوءىكحملااهمالك

 هللا ىلص ىبنلا دنع لضفأ ناك نم :هل لاق نمل ىزوجلا نبا باوج :هريظنو

 :ريمض ىف لاكشإلاف. ما هتحت هتنبا تناك نم :لاقف ؟ىلع مأ ركبوبأ ؟ملسو هيلع

 ةشئاعوءىلع جوز تناك لوسرلا ةئبا ءارهزلا ةمطاف نإف “هتحت :ريمضو 'هتنبا"
 .لوسرلا جوز تناك قيدصلا تنب

 (2 بيرق وه لبءديدسب سيل هيجوتلا ىنعم ىف ىشكرزلا هركذام: تلف
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 :هيج وتلا ةلغمأ

 ىسيعو ىسوم نيب ةدملا نأ :اولأس دقف''”(ْنْرُراَه َتْخَأيإِ»:ةيآ ىف امك-١
 ىف رمضأ لئاسلا ناك ؟ميرملاخأ ٌُنوراه نوكي فيكف «ةليوط مالسلا امهيلع
 للا ىلص باجأف؛مالسلا امهيلع ىسوم وخأ نوراهوه اذه نوراه نأ :هرطاخ
 ."ههلبق نيحلاصلا ءامسأب نومسي اوناك ليئارسإ ىنب نأب ملسو هيلع

 نإ ” :لاقف ؟ههجو ىلع رشحلا موي ناسنإلا ىشمي فيك" :اولأس امك و ۲
 .“ههجو ىلع هيشمي نأ ىلع رداقل هيلجر ىلع ايندلا ىف هاشمأ ىذلا

 .ىلاعت هلوق نيب قيبطتلا هجو نع امهنع هّللا ىضر سابع نبا (”0اولأس امكو »م
 ةيآ نيبو “نول َءاَسَميَأِلَو ٍذِئَمْوَي مُهنيب باسن ًالق رؤصلا ىف خفن اًذإَف»

 مدع :هنع هللا ىضر لاقف “نول ءاستي ضعب ىلع مهضعب َلَبقأو» :ىرخأ

 مامإلا هركذام اهانعم ىف حيحصلاف هيجوتلا امأو “ةيروتلا" ىنعم نم مل

 اذه نم ريخألا لصفلا ىف ىشكرزلا هركذام لثم فنصملا ركذيسو «فنصملا
 . هعجارف '' هباشتملا ” رك ذ ىف بابلا

 :ئدتبملا نهذ ىلع ةيآلا قادصم روصت لاكشإل لاثم اذهو ١8 ميرم ةروس (1)

 هللا ىلص هللا لوسر ىنثعب :لاق ةبعش نب ةريغملا نع هريغو ىذمرتلا مامإلا ىور(۲)

 ؟(َنْوُرَه تحي :نؤرقت متسلا :ىل اولاقف (نميلاب عضوم )نارجن ىلإ ملسو هيلع
 هللا ىلص ىبنلا ىلإ تعجرف «مهبيجأ ام ردأ ملف ؟ناك ام ىسيعو ىسوم نيب ناكو

 نيحلاصلاو مه ءايبنأب نومسي اوناك مهنا ءمهتربخأالأ :لاقف ءهتربخأف «ملسو هيلع
 (ميرم ةروس ريسفت ىف ريسفتلا باوبأ ىف ١44:5 ىذمرتلا ننس).مهلبق
 .ةيالا لولدم ىه ؛ةروص داعبتسال لاثم(۳)
 ىلع سانلارشحي فيكا هللا لوسراي ليق :لاق «سنأ نع ناخيشلا ىور(٤)
 مههوجو ىلع مهيشمي نأ ىلع رداق مهلجرأ ىلع مهاشمأ ىذلا :لاق ؟يههوجو

 (هه7ا ثيدح ةركشم ١76:١6 ىناعملا حور)

 .نيتيالا نيب ضفقانتلل لاثم(6)

 .؟7 تفّضلا ةروس (ا/) ٠١١. نونمؤملا ةروس(1)
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 .ةنجلا لوخد دعب لؤاستلاو ءرشحلا موي لؤاستلا
 افصلا نيب ىعسلا ناك نإ :اولاقف ءاهنع هللا ىضر ةشئاع ''”اولأس امكو -غع

 اَمهِب َكْوَطَي نأ هيلع خان القإ»:ىلاعت هللا لاق اذ املف ءابجاو ةورملاو
 ن و هنوبنجتي اوناك اموق نأب :اهنع هللا ىضر تباجأف ؟ةيآلا
 د يح انجل م: ىلاعت هللا لاق كلذلف

 ىنعم ام : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هنع هللا ىضر رمع لأس امكو م

 ءيكيلع اهب هللا قّدصت ةقدص :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف "4 متفجخ إو دیق

 )٦٦:1۸( ىناعملا حور عجارو روثنملا ردلا ىف امك ريرج نباو مكاحلا هاور(١)

 يالتا كرو :هلوق عم 4ةَمِيِقْلا ٌمْوَي للا مهملكيالو»:ىلاعت هلوق اذكو

 لاؤس :تبثملاو «ماركإلاو فطلتلا مالك ىفنملاف 4ْنوْلَمَعَي اوناك اّمَع «َنيِعَمج
 .ىفانت الف ءةناهإلاو خيبوتلا

 .ىدتبملا ىلع دويقلا نم ديق ةدئاف ءافخل لاثم 7١(

 . ١68 ةرقبلا ةروس(#)

 ول الجر نظأل ىنإ :ةشئاعل تلق :لاق ريبزلا نب ةورع نع هريغو ملسم ىور(4)
 نإ :لوقي ىلاعت هللا نأل :تلق ؟مِل :تلاق ؛هرضام ةورملاو افصلا نيب فط مل
 هترمع الو ءأرما جح هللا متأ ام :تلاقف ةيآلا رخآ ىلإ هلا رئاعش نم ةَوْرَمْلاَو اًفّضلا
 فوطيال نأ هيلع حانج الف :ناكل «لوقتامك ناك ولوءةورملاو افصلا نيب فطي مل

 ىف نولهي اوناك راصنألا نأ كاذ ناك امنإ ؟كاذ ناك اميف ىردت لهو ءامهب

 نوفوطيف نوئيجي مث «ةلئانو فاسإ امهل لاقي ءرحبلا طش ىلع نيمنصل ةيلهاجلا

 ىذلل امهنيب اوفوطي نأ اوهرك مالسإلا ءاج املف ءنوقلحي مث ءةورملاو افصلا نيب
 نم َةَورَمْلاَو اَفّصلا نإ ظ: لجوزع هللا لزنأف :تلاق ةيلهاجلا ىف نوعنصي اوناك

 (؟؟ 4 : مهلملا حتف) اوفاطف :تلاق اهرخآ ىلإ هللا رئاعش
 َنِم اورصقَت نأ خانج مُكْيَلَع سيلف ضرألا ىف متبرض ادار :ىلاعت هلوق ىف(0)

 ناث لاثم اذهو(١١٠ ءاسنلا ةروس)«اورفك َنيِذَل مكنتفي نأ متفخ ْنإ ةولصلا

 .دويقلا نم ديق ةدئاف ءافخل
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 هللا رك ذي مل كلذكف ءةقدصلا ىف نوقياضيال ءامركلا نأ ىأ ““هتقدص ١ ولبقاف

 . ىقافتإ ديقلا لب «قييضتلل ديقلا اذه ىلاعتو هناحبس

 ."”هانعم ىلع هيبنتلا انه ضرغلاو «ةريثك هيجوتلا ةلثمأو

 هيجوتو لوزنلا بابسأر كذي
 نيتدئافل ريبخلا حتف ىف لكشملا

 ىذمرتلاو ىراخبلا لقن ام سماخلا بابلا ىف رك ذأ نأ بسانملا نم ىرأو

 دج كنسب ا ل ل ر ر ر و یف مكاحلاو

 :نيتدئافل راصتخالاو حيقنتلا

 .نارقلا بيرغ حرش نم(؛) بابلا كلذ ىف هانركذ ىذلا ردقلا ظفح

 ىناعم مهف ىف لوزنلا بابسأ نم ىوريام رثكأل لخدال هنأ ملعي نأ :ةيناثلاو

 ريسافتلا هذه ىف ترك ذ ىتلا صصقلا نم ليلق ئشالإ مهللا ,ةميركلا تايآلا

 “نيثدحملا دنع ريسافتلا حصأ ىه ىتلا ةثالثلا

 مكيلع سيلا :باطخلا نب | رمعل تلق :لاق ةيمأ نب ىلعي نع ملسم مامإلا ىور(١)

 ؟سانلا نمُأ دقف اورَفَك َنيِذَّلا مكتفي نأ متفخ ْنِإ ٍةَآلَّصلا ْنِم م اورصقت نأ حانج

 كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف هنم تبجع امم تبجع :لاقف

 (؟٠5 :؟ مهلملا حتفر“هتقدص اولبقاف مكيلع اهب هلل قدصت ةقدص”:لاقف

 ىناثلا لصفلا ىف عبارلا بابلا ىف “هيجوتلا ” لوح فنصملا مامإلا ملكتيسو(۲)
 .هعجارف

 .هك ردتسم نم ريسفتلا باتك ىف مكاحلا اذكو «هننس نم ريسفتلا

 .ريبخلا حتف ىف :ىأ(4)

 .مكاحلاو ىذمرتلاو ىراخبلا ريسافت ىف ىأ )٥(
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 ''"ىبلكلاو ىدقاولاو قاحسإ نبا طارفإ

 تحت اوركذ امو'''ىبلكلاو"'ىدقاولاو '''قاحسإ نب دمحم طارفإامأو
 نمو ؛* رظن هدانسإ ىفو «نيثدحملادنع حيحص ريغ هرثك أف ء«ةصق نم ةيآ لك

 هللا باتك ربدت نأ '''ىري نمو ؛ريسفتلا طورش نم كلذ ٌدعُي نأ :نّيَبلا اطخلا
 الإ ىقيفوت اهو “هللا باتک نم هظح تاف دقف '*“اهب ةطاحإلا ىلع فقوتي

 .ميظعلا شرعلا بر وهو تلك وت هيلع ءهللاب

 . فنصملا لصأ ىف ىدقاولا ركذ سيل( ١ر
 ىخرؤم مدقأ نم :ىندملا .ءالولاب ىبلطملا ءراسي نب قحسإ نب دمحم وه( ۲ر
 ھ۱٥ هنس ىفوت «برعلا

 ىدنع هلام :ثازيملا ىف ىبهذلا لاق ءهاشه نبا هنع اهاور '"ةيربنلا ةريسلا ” هل
 .ها ةبوذكملا ءايشألاو ةعطقنملا ةركنملا ءايشألا نم ةريسلا ىف اشح دقام الإ بنذ
 مدقأ نم :ىندملا «ءالولاب ىملسألا ىمهسلا دقاو نب رمع نب دمحم وه (*)
 ةنس ةنيدملاب دلو ءثيدحلا ظافح نمو ءوهرهشأ نمو هالسإلا ىف نيخرؤملا

 ه1 ةنس دادغبب ىفوتو ءاهب ايضاق ناكف ؛قارعلا ىلإ لقتناو ءها٠

 بحاص)ر دعس نب دمحم هبتاك هنع ىور نم رهشأو ”ةيوبنلا ىزاغملا ”هل
 نب دمحأ لاقو كورتم :ىراخبلا لاق "ريسفتلا باتك " هلو (ىربكلا تاقبطلا

 .باذك وه :لبنح

 ريسفتلاب ملاع «ةيوار ةباسن :ىبلكلا ورمع نب رشب نب بئاسلا نب دمحم وه(٤)
 ريسفت ىف ابتك فنص ءاهيف هتافوو هدلوم ءةفوكلا لهأ نم «برعلا مايأو رابخألاو
 همهتاو «هثيدح كرت ىلع اوعمجأ :متاحوبأ لاقرءثيدحلا فيعض وهو «نآرقلا

 امأو ءريسفتلا ىف هوضرو سانلا نم تاقث هنع ثّدح :ىئاسدلا لاقو عضولاب ةعامج

 ه١ 45 ةنس ىفوت ءريكانم هيفف ثيدحلا ىل

 ىف “ام” ةملك ىلإ ناعجري “ هدانسإ ”: ىف اذكو “ هرثكأ”:هلوق ىف ريمضلا(9)

 “اورکذ ام : هلوف

 . صصقلا نم ةيآ لك تح اوركذام ظفح ىلع یأ(۷) دقتعي ىأ ىري(1)

 .نآرقلا ربدت یف هب ینعیال امب لغتشاو(۸)
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 عبارلا لصفلا

 ىف
 بابلا اذه ثحابم ةيقب

 يش لادبإو ,("2والكلا تاودأ وأ 6 ءازجألا ضعب فزح .:ءافخخلا بجوي امم

 J 1 ع

 تاهباشتملا لامعتساو «ميدقتلا هقحام ريخأتو ءريخأتلا هفحام ميدقتو 2ع يشب

 ىتلا ةسوسحملا ةروصلاب دارملا ىنعملاريوصت امّيِسال ءتايانكلاو تاضيرعتلاو
 زاجملاو /”ةّينكملا ةراعتسالا ٌلامعتساو“ةداع ىنعملا كلذ مزاول نم نوكت

 .ةريصب ىلع نوكتلءراصتخاب ءايشألاهذهل ةلثمألا نم ايئش ركذنلف ؛ىلقعلا

 “*ضفذحلا ناب

 ريغو قّلعتملاو فوصوملاو فاضملا فذح :ماسقأ ىلعف فذحلا امأ

 : لغم «كلذ

 اهريغو بصانلا فرحأو مزجلاو رجلا فرحاك :فورحلا :ةادأ عمج تاودألا( ١١

 .ةلمجلا ءازجأ ضعب ىأ ءازجألا ضعب :هلوقو 'ءارجألا ”: هلوق ىلع فطع

 .هانعم مزال هب داريو .ظفللا قلطب ةبانكلا ىف نأل تابانكلا باب نم اضيأ الهو( ۲)

 ىنعملا مزاول نم ةوحملا ةروصلا تناك املف ؛ىقيقحلا ىنعملا ةدارإ زاوج عم

 .ةيانكلا ليبق نم ربوصتلا كلذ راص« دارملا

 هَل فك .همزاول نم شل هل زهرو هب هشملا هل فدحام یھ .ةّكملا ةراعتسالا )۳(

 هشملا فذح مث .دوق لاب سأ لا هّنش (4 وبرم ةروسر ايش سأرلا لَعَتْساَول : ىلاعت

 كد ةيكملا ةراعتسالل رحب يلو لل لعتسا 0 رهو .همزاول سه ءىبشب هلزمرو ؛ةل

 زعبي اصبأ اه نال .ةياكلاب اهنع ىفتكا رأ هنع لهد اما ؛لبصفتلا ىف دعب اميف

 اهلك ضصيرعتلاو .ةراشإلاو .ءامبإلاو ءرمرلاو حبولتلاو :هانعم ةرال هبداريو ءظعللا
 ىلعأ هللا .اهناب نم اضنأ ةينكملا ةراعتسالا ٌدع فنصملا لغلق ,ةياكلا باب
 هلكتن مث ؛ليلدل هلك وأ مالكلا ءزج طاقسإ احالطصاو .طاقسإلا :ةفل فذحلا(4)

 ب :ةمهم رومأ ىلع
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 «باهذل ماهبإلا نم هيف امل ؛ماظعإلاو ميخفتلا :فذحلا دئاوف نم :لوألا 3

 ؛دارملا وه ام ىلإ هفوشتو ءبهذم لك ىف نهذلا
 روعشلا ناك املكو ءفوذحملل نهذلا طابنتسا ببسب ةذل ةدايز :اهنمو

 نسحأو دشأ هلذاذتلالا ناك ءرسعأ فوذحملاب

 .دئاوفلا نم كلذ ىلإ امو ءراصتخالاو زاجيإلا بلط :اهنمو
 ىلع ءانب ثبعلا نع زارتحالاو راصتخالا درجم فذحلا بابسأ نمو :ىناثلا

 .لاحلا ةداهش ةنيرقب هنع ًءانغتسا أدتبملا فذحفءاذه ىأ !هللاو ُلالهلا :وحن ءرهاظلا
 یھ هذهو ؛فوذحملاب ناتيإلا نع رصاقتي نامزلا نأ ىلع هيبنتلا :اهنمو

 ؛ريذحتلا باب ةدئاف

 .ماظعإلاو ميخفتلا :اهنمو
 ىف ءادنلا فرح فذح امك «مهمالك ىف هنارود ةرثكل فيفختلا :اهنمو

 «؛اًذه ْنَع ضرغغأ ٌفْسْوُي ظ: وحن
 . بابسألا نم كلذ ىلإ امو ؛ةلصافلا ةياعر :اهنمو

 قلطم فوذحم ىلع لدي ةرات ليلدلاو ؛ليلدل الإ زوجيال فذحلا:ثلاثلا

 .نيعم فوذحم ىلع ةراتو

 ريدقتب الإ اقع مالكلا ةحص ليحتسي ثيح لقعلا هيلع لدي نأ .اهنمف

 قتلا مكي وح مّن :ىلاعت هلوقك ,ةيعرشلا ةداعلا هيلع لدي نأ: اهنسو

 ىلع ةعقاولا لاعفألا تافص نم ىه امنإ ءاعرش ةمرحلاو لحلاب فصتتال تاذلا نإف
 دنسأ هماقم ةتيملا تميقأو فذح امل هنكلو “ لوانتلا ”فوذحملا نأ ملعف «تاذلا

 :ىلاعت هلوقك ءروصلا ضعب ىف لعفلا ثّنأ كلذلف ءهنع رظنلا عطقو .لعفلا هيل

 ان يلع تنر
 نييعت ىلع لعفلا ىف عورشلاو 2«فقذحلا ىلع ظفللا لدي نأ :اهنمو

 فرح نأل ؛افذح هيف نأ ىلع لدي ظفللا نإف وللا مشب :هلوقك ,فوذحملا

 ةيمستلا تلعج ىذلا لعفلا وهو ؛هنييعت ىلع عورشلا لدو ,قّلعتم نم هل دبالرجلا

 ( «هب قيليام عضوم لك ىف رّدقيو «هوحنو برش وأ لكأوأ ة ءارق نم :هئابم ی
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 .هوحنو «لك 7 :لكألا ىفو ءأرقأ :ةءارقلا ىفف تحج

 .هقايس ىف امو ءفوذحملا ىلع لديام مدقت :اهنمو

 مِالّصلا ىلإ متَمُف اَذإإ»: ىلاعت هلوق ىف امك «لوزنلا ببسب هداضتعا :اهنمو

 ريثدحم متمق اذإ :ليقو مونلا ىنعي عجاضملا نم متمق :ليقف «ريدقت نم هيف دبال هنإف
 ,فوذحملا ىلع ةلالد روكذملا ىف نوكت نأ فوذحملا طورش نم :عبارلا

 وهو «مهفلاب ًآلخم ظفللا ريصيف ءهتفرعم نم نكمتُي مل الإو «هقايسوأ هظفل نم امإ
 .ىقلأ ام ىلع ليلد ىقبأ اميف نوكي نأ دبال :مهلوق ىنعم

 .فوذحملا ماسقأ نم :سماخلا

 ىفك” :ثيدحلا ىف امك ىقابلا طاقسإو ةملكلا نم فرح ركذ وهو :عاطتقإلا

 هيطعلا نآرقلا ىف عونلا اذهدورو “رئاسلا لغملا ” بحاص ركنأو ءاًدهاش ىأ “اش فيسلاب
 طابتراو مزالت امهنيب ؛نيئيش رك ذ ماقملا ىضتقي نأ وهو ءءافتكالا :اهنمو

 لب ؛قفتاام فيك امهدحأب ءافتكالا دارملا سيل مث ؛رخآلا نع امهدحأب ىفتكيف

 لآ ةروس)4ريخلا َكِدّيِبإَل: ىلاعت هلوقك ءهيلع راصتقالا ىضتقت ةتكن هيف نأل
 ركذ رثآامنإو ؛هلالج لج هديب اهلك رومألا رداصم ذإ “رشلاو ”هريدقت ١5( نارمع

 ىلإ فاضي الأ بدألا باب ىف بجي هنألوأ هيلإ مهبوغرمو دابعلا بولطم هنأل ريخلا

 ؛ةريثك مسقلااذه ةلئمأو“كيلإ سيلرشلاو”:ملسو هيلع هللا ىلص لاق امك «ىلاعت هللا
 لوقلا نم رمضي نأ ريمضلاب ىنعأو؛ليثمتلاو ريمضلا ىمسي مسق:اهنمو

 لكو ”رمضأ هنإف .مارح وهفركسم ذيبنلا :هيقفلا لوقك هيئزج دحأ نايبل رواجملا
 لآر(كِلْوَح ْنِم اًوُصَمناَل ِبْلَقلا ظِيَلَع اف تنك ولو :ىلاعت هلوقك “مارح ركسم
 ؛ةرمضملا ىهو ؛هلوح نم اوضفنا ام مهنأ نايعلاو سحلا دهش دقو ١55( نارمع

 .بلقلا ظيلغ اظف هنوك ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىفتناف

 لعفرخآلل رمضيف ءامهدحأل ةقيقحلا ىف وهو نيئيشل لعفلاب لدتسي نأ :اهنمو
 ناميإلا اودقتعاو :ىأ(هرشحل 8روسو 4 َكاَمِيِإلاَوَراَدلَوَت َنيِذْلاَوإ» :ىلاعت هلوقك هبساني

 لوقك ءدوصقملا هنأل ؛امهدحأ ىلع رصتقيف نيئيش مالكلا ىضتقي نأ :اهنمو

 'نورهو” لقي ملو (4 ههط ةروس)4ىسْوْماَي اَمُحّبَر ْنَمَقل :نوعرف نع ةياكح ىلاعت
 2 .ةلاسرلا ءابعأ لمحتملا دوصقملا ىسوم نأل
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 ىف لقنو هطسو عطق :هلزخ نم «لاعتفالا وهو «لازتخالا :اهنمو (سب
 .فرح وأ لعف وأ مسأ امإ ىهو ؛رثكأ وأ ةملك فذح ىلإ حالطصالا

 o) فاقحألا ر4 ٌكَّلهي لهَف غالب :ىلاعت هلوقك أدتبملا :هنمف :مسالا فذح

 .ةروس هذه :ىأ(١ رونلا ر اًهانلزنأ ةروس 9: :ىلاعت هلوقكو ؛غالب اذه :ىأ

 .مئاد اهّلظ ىأ (م دعرلا )اَهْلِظَو مناد اهلك :یلاعت هل وقک ءربخلا فذح هنمو

 :ةريدقت (" لمنلا )#كاَميَلَس ءاَج امف :ىلاعت هلوقك :لعافلا فذح هنمو

 .ناميلس لوسرلا ءاج املف
 :ىنج نبا لاقءريثك وهو ءهماقم هيلإ فاضملا ةماقإو ءفاضملا فذح هنمو

 ىلع ليلد دوجو هزاوجل دربملا طرشو ءعضوم فلأ ءاهز هنم نآرقلا ىفو

 لك ىف فاضملا ريدقت ميقتسيال :ىرشخمزلا لاقو ؛ةئيرق وأ لقع نم فوذحملا
 ْثَحِبُق اَذِإ ىتَح :ىلاعت هلوقك ؛سبْلُم ريغ حضاو ليلدب الإ هيلع مدقيالو ءعضوم

 نل: ىلاعت هلوقكو «جوجأمو ج وجأي دس :ىأ ٩٩( ءايبنألا رج و جامو جوجاي
 .هّللاب نمآ نمرب : :ىأ ١١۷ ةرقبلا ره هّللاب َنَمآ نمربل

 نِم رمألا هِل :ىلاعت هلوقك ؛الامعتسا لقأ وه :هيلإ فاضملا فذح :هنمو

 ةفاضإلا نع عطق ام لكاذك و ؛هدعب نمو كلذ لبق نم :ىأ (4 مورلا) دعب نمو لبق
 .اظفلال ءىنعم هتفاضإ تبجوامم

 هيلإ فاضملا فاضي ثيح كلذو:اعم هيلإ فاضملاو فاضملا فذح هنمو

 َنولَعِجَتَو 2 :ىلاعت هلوقك ءثلاثلا ىقبيو ىناثلاو لوألا فذحيف ؛فاضم ىلإ

 هِلَوُسَر ىلَع هلل ََقأاَم ):ىلاعت هلوقكو مكقزر ركش لدب ىأ 5 ةعقاولا) (مكقزر
 .ىرقلا لهأ رافك لاومأ نم :ىأ (ه رشحلا )4ىَرُقْلا ٍلهَأ نم

 توبكنعلا)4ربكأ هللا ٌركِذلَوإل :ىلاعت هلوقكءرورجملاو راجلا فذح هنمو
 .ىيش لك نم :ىأ (؛5

 ةصاخ ةفصلا نوك :امهدحأ :نارمأ هفذح ىف طرتشيو ءفوصوملا فذح هنمو

 فذح عنتما ةماع ةفصلا تناك ىتمف ءفوصوملاب ملعلا لصحي ىتح فوصوملاب

 ؛قايسلا ضرغ قلعتل ىه ثيح نم ةفصلا درجم ىلع دمتعي نأ :ىناثلاو ءفوصرملا
 )کس .روكشلا دبعلا :ىأ ۴ ابس ر4 روحسلا یدابع ْنِم ٌليِلَقَو ظ :یلاعت هلوقک
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 ناكو «تاركنلا ىف ميظعتلاو ميخفتلل دريام رثكأو ؛ةفصلا فذح هنمو مسج
 فهكلا ريانزو ةَماَيقلا ْمْوَي مهل مِيقن الف: ىلاعت هلوقك «هيلع ملع ذئنيح ريكدتلا

 .اعفان انزو :ىأ(.©

 اومعاأ :ىأ 6 فارعألا ر اورظنَي ملو :یلاعت هلوقك فرطعملا فزح هنمو

 | .اورظني ملو
 كلهن نأ اندر اذِإو» :ىلاعت هلوقك ؛فطعلا فرح عم فوطعملا فذحي دقو

 .اوقسفف رمألا اوفلاخف اهيف اهيفرتم انرمأ :ىأ ١١( ءارسإلا راهيف اوُمَسْفف اهيفرتم انرمأ هير
 مام مهِدَحَأ نم َلَبقُي نَآق»:ىلاعت هلوقك ءهيلع فوطعملا فذح هنهو

 وجیو ؛هب ىدتفا ولو هكلمول :ىأ ١ نارمع لآ)#هب ىَدَتفاوْلَو هد ضرألا

 )م ةَدَعَف رس یلَع وأ اضیٍرَم مکنم ناك نمف: ىلاعت هلوقك فطعلا فرح عم هفذح

 .ةدعف رطفأف ىأ ١64( ةرقبلا )َرَخأ ماي

 ميوكيلإ َلِرْنَأَو اني ٌلِزنَأ ىِذَلاب اَئَمآ 8:ىلاعت هلوقك ءلوصوملا فذح هنمو
 .مكيلإ لزنأ ىذلابو :ىأ (45 تويكنعلا)

 :ىلاعت هلوقك ءمالكلا قايس نم ملع اذإ ءمعن باب ىف صوصخملا فذح هنمو
 .وه دبعلا معن وأءبويأ دبعلا معن :ريدقتلاو (" ١ ص ةروس)# ٌباَوَأ 3 دبعلا معن

 ىونيف فذحلا عم ادوصقم نوكي نأ :امهدحأ :نابرض وهو «لوعفملا فذح هنمو

 نوكيال نأ :ىناثلاو ءهديري :ىأ (15 جوربلا )ر( دیریامل لاف: ىلاعت هلوقك ليلدل

 سفن عوقو ةدارإ دنع كلذوءر مصاقلا ةلزنم ىدعتملا | لعفلا لزنيرءالصأ ادوصقم لوعفملا

 رک ذیالف ؛لعفلا ءانب دنع لعافلا ىّسني امك ٠ ءاسينم ايسن فوذحملا لعجوءطقف لعفلا

 یحی: ىلاعت هلوقك دعتم لعف لك عوضومل الفع توبثلا مزال هنأ ريغ ؛ردقيالو لوعفملا
 .(؛١ میرم )(رصبيالو عسب الام بعت مِل ىلاعت هلوقك و ٠٠۸( ةرقبلا )تيمي

 لولا َوُه ُهللاق :ىلاعت هلوقك ءطرشلا فذح :هنمو «ىدانملا فذح هنمو
 .هاوس ىلوال ءقحلاب ىلولا وه هّللاف ءءايلوأ اودارأ نإ هريدقت (4 ىروشلا)

 .الولو ءول باوج ىف كلذ رثكيو :طرشلا باوج فذح هنمو
 .هنم دارملا عماسلا ملعل :مسقلا باوج فذح هنمو

 ةلزنمب رامضإلا ىف هنأ ىتح ميظعلا نآرقلا ىف رثك دقو :لوقلا فذح هنمو

 ب عاوْبَرْشاَو ولك مُهَبَرْشَُم سانأ لك َمِلَع دق :ىلاعت هلوقك .راهظإلا
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 .نمآ نم رب یا نمآ نَه ربلا ٌنكْلَو 8 :یلاعت هلوق ه

 :ةرصبم اهنأال ,ةرصبم ةيآ ىأ"'>4ةَرِصْبُم َةقانلا دْوُمَل انيتآ وإ: ىلاعت هلوقوو

 ٠١ ءايمع ريغ

 . لجعلا بح ىأ "74 لجل ُمهِبْوَلُق ىف اًوبِرْشَأَوط:ىلاعت هلوقوو
 .انلق :یأ ۰ ةرقبلا) 33

 :صاخو ماع ىلإ مسقنيو :لعفلا فدح
 ؛حدملا ىف هب لوعفملا بصتنيو ارمضم “ىنعأ ”وحن :صاخلاف

 .حدمأ :ىأ( ٠۷۷ ةرقبلا)ءاًرضلاو ءاَسابلا ىف نیرباصلاو]:وحز
 :بابسأل فذحيو ءاّريدقت وأ ىنعم وأ اظفل لعفلا هيلع لد بوصنم لك :ماعلاو

 ١- نمحرلا )4 اَهَعْفَر َءاَمَسلاَو :ىلاعت هلوقك ءارسفم نوكي نأ 7(

 أرقأ هللا مسب :دارملانأ ديفي هنإف؛هللامسب :وحن ءرج كفرح كانه نوكي نأ -؟

 قل ْنَم مُهَتَلأَس ْنِيَلَو» :وحنءردقموأ عقاو لاؤسل اباوج نوكي نأ-ع
 6 نامقل )هللا َنُلوُقَيَل ؟ضرألاو ٍتاَوْمْسلا

 . رهاظلا لعفلا ىنعم هيلع لدي نأ -

 .لقعلا هيلع لدي نأ -ه

 .رخآ عضوم ىف هركذ هيلع لدي نأ-؟

 .)ئ لاتقلا)#باقرلا برضف# : وحن ءةردصم نم الدب نوحي نأ - ١

 نأل كلذو ءساقي سيل فرحلا فذح :جارسلا نب ركبوبأ لاق :فرحلا فذح

 نع “ام ”تبان دقف «ديز ماق ام :تلق اذإ كنأ ىرتالأ ءهلعافب لعفلا نع بئان فرحلا

 امكو “مهفتسأ ” نع لهو ةزمهلا تبان امكو “ىنثتسأ ” نع “الإ ” تبان امك “ىفنأ"
 كلذ ناكل ءفرحلا فذحت َتبهذ ولف ءكلذوحنو “فطعأ ” نع فطعلا فورح تبان

 ضعب ىف زاج دقو «هيلإ هجوتلا حص اذإ الإ ءهب فاجحإ رصتخملا راصتخاو ءاراصتخا
 91١-5١١( 5:*) ناهربلا نم هلك قيلعتلا تينتجا )ها اهيلع ةلالدلا ةوقل هفذح لاوحألا

 .فاضملا فذح هيفو ١١0 ةرقبلا )١(

 .فوصوملا فذح هيفو ٥۹ ليئارسإ ىنب ةروس(۲)
 ىف نإف ءهباب ىلع هنإ :بغارلا لاقو ؛فاضملا فذح هيفو ٩۳ ةرقبلا ةروس(۳)

 .ىَحَمَتال مهبولق ىف لجعلا ةروص راص مهتبحم طرفل هنأ ىلع اهيبنت لجعلا ركذ
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 . سفن لتق ريغب ىا "4 سفن يغب ٌةّيِكَز اًسفن َتلتقأإ»:ىلاعت هلوقوو

 .داسف ریغب ی( داس وأ 8:ىلاعت هلوقوع

 ىف نمو تاوامسلا ىف نم ىأ"”# ضرألاو تاومسلا ىف نم :ىلاعت هلوقو»

 .ضرألاو تاوامسلا ىف وه ادحاو ائيش نأ ال ؛ ضرالا

 ةايحلا باذع فعض ىا تامملا َفعضو ةاَيَحلا فعض# : ىلاعت هلوقو»

 .تامملا باذع فعضو

 .ةيرقلا لهأ ىأ '*هةَيَرَقْلا لأساو / :ىلاعت هلوقوه

 .اًرفك هّللا ةمعن ركش ناكماولعف ىأ' ”هاَرْفك هللا َتَمعْب اولَدَبإِم:ىلاعت هلوقو»
 .موقأ ىه ىتلا ةلصخلل ىأ "موا ىه نل ىدُهَب :٠ ىلاعت هلوقو
 .نسحأ ىه ىتلا ةلصخلاب ىأ “4 ْنَسحأ ئه ئتلاب# :ىلاعت هلوق وه

 .رورجملاو راجلا وهو ءفاضملا فذح هيفو "۲ ةدئاملا ةروس( ۲)

 ءايبنألا ىف امكو ۲۹ نمحرلا ةروس ىف امك عضاوم ةعست ىف ليزنتلا ىف ءاج(۳)

 ىف اهلوأ ءعضاوم عبرأ ىف ضرألا ىف نم و ٍتاوُمَّسلا ىف نم »:هلوق ءاجو ٩
 دصق ثيح هنأ تدج وف عضاوملا هذه تلمأتو :مهضعب لاقو 5 سنوي ةروس

 ةروس ىف دوصقملا ىلإ ىرت الأ ءفرظلاو لوصوملا ركذ دارفإلا ىلع صيصنتلا

 ىسركلا ةيآ ىف دوصقملا ىلإو ضرألا ىف مهوذختا نيذلا ءاكرشلا ىفن نم سنوب
 ةراشإ ةدحاو ةرم الإ لوصوملا ركذي مل رخآ رمأ دصق ثيحو ؛كلملا ةطاحإ نم
 ةروس ىلإ ىرتالأ «ةيآلا كلت ىف دوصقملا وه امب مامتهاللو ءسنجلا دصق ىلإ
 ملو ءالوئسم هنوكو هناشو هملعو «ىلاعت هللا ةردق ولع اهنمدوصقملا «نمحرلا

 (1/7: 4 ناهربلا ) عضاوملا هذه لمأتف نيلئاسلا دارفإ دصقي

 .فاضملا فذح هيفو ۷٠١ ءارسالا ةروس( )٤

 .هماقم هيلإ فاضملا ةماقإ و فاضملا فذح هيفو ۸۲ فسوي ةروس( )٩

 .اًعم هيلإ فاضملاو فاضملا فذح :هيفو ۲۸ ميهاربإ ةروس )٦(
 .فوصوملا فذح :هيفو و ءارسإلا ةروس(ا/)

 .فوصوملا فذح اضيأ هيفو ”؛ تلصف ةروس(8)
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 ةَدِعلاو ىنسحلا ةملكلا ىأ''”4«ئىنسحلا انم ْمُهَل ٌتَقَبَساَظ:ىلاعت هلوقوو

 ''"”ىنسحلا

 .ناميلس كلم دهع ىلع ىأ”َنامُْس ِكْلُم ئلَعل :ىلاعت هلوقوو
 .كلسر ةنسلا ىلع ىأ4كلّسُر ىلع انت ذَعو )8 :ىلاعت هلوقوو
 ركذ هل قبسي مل نإو ءنآرقلا انلزنأ ىأ 4 رذقلا َةّلْيَل ىف ُهاَنلَرْنَأ نإ: ىلاعت هلوقوو

 .سمشلا تراوت ىأ #١" باَجحجلاب ُْتَراَوَت ىتَح )ل :ىلاعت هلوقوو

 .ربصلا ةلصخ ىأ ''”كاَهاَقَلْياَمَو م: ىلاعت هلوقو«

 لعج ىأ  بصنلاب أرق نميف 4َتْوُعاَطلا ََبَعَإل:ىلاعت هلوقوو

 .اًرهصو اًبسن هل لعج یأ 4ا رهصو ابسن هلعَجَف إف :ىلاعت هلوقوو

 فوصوملا فذح اضيأ هيفو ٠١١ ءايبنألا ةروس(1)

 .دعولا ىنعمب دعو ردصم ةدعلا :هلوق()

 .لوألا فاضملا فذح هيفو ٠١ ؟ ةرقبلا ةروس()

 .لوألا فاضملا فذح اضيأ هيفو ١54 نارمع لآ ةروس(84)

 نأل نآرقلا رمضأ: ىشكرزلا لاق ريمضلا عجرم فذح هيفو ردقلا ةروس(ه)
 ۲۷:١( ناهربلا) هيلع لدي لازنإلا

 هركذ“تانفاصلا ”ريمض تاروت لعاف :ليقو لعافلا فذح هيفو ۲"۳ ص ةروس(1)

 اهفلاخت نم ىلوأ رئامضلا قافتا نأ هحجريو ءتاحوتفلا ىف ىبرع نباو كلام نبا

 (؟4:١ ناهربلا)

 .ريمضلا عجرم فذح هيفو ٠١ تلصف ةروس(۷)
 .ءاتلا بصنو ءابلا حتفب روهمجلا أرق ؛لوصوملا فذح هيفو .٠ ةدئاملا ةروس(۸)

 ءاب مضب ةزمح ة ءارق ىفو “ نم” ىلإ دوعي ريمض هيفو ءمولعم ضام لعف هنأ ىلع
 .دبعل عمج مسا ؛هدعب ام ىلإ هتفاضإو دبع

 لاق ؛رورجملا ىلإ لعفلا لاصيإ مث راجلا فذح :هيفو ه4 ناقرفلا ةروس(9)

 هلوقك هب رورجملا ىلإ لعفلا لاصيإ مث راجلا فذح نآرقلا ىف رثك :ىشكرزلا
 )10:۳ ناهربلا ١هموق نم ىأ 4ُهَمْوَق ىسوُم راتخاو هى لاعن
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 .هموق نم ی ُهَمْوُق یسۈم راتخاو إ>:ىلاعت هلوقوو
 اورفك :وأ ءمهبر ةمعن اورفك ىأ "”4مِهبَر اورفك اًداَع نإ الآإ»:ىلاعت هلوقو»

 .لازتال :هانعمو «ؤتفت ال ىأ"”«اوَتْفَتإم :ىلاعت هلوقو»
 رق رق 70 <

 .مهدبعن ام: نولوقي ىأ('”4ىفلُز هللا ىلإ انوبْرَُِلَذلِإ ْمُهُدبْعَناَمإط :ىلاعت هلوقو»
 .اهّلِإ لجعلا اوذختا نيذلا ىأ *َلْجِعلا اَوُذَحَنا َنْيِذَلا نإ >:ىلاعت هلوقو»

 .لاصيإلا مث راجلا فذح اًضيأ هيفو ١55 فارعألا ةروس(١)

 .لاصيإلا مث راجلا فذح امإو لوألا فاضملا فذح امإ هيفو 5. دوه ةروس(1؟)

 لازتال اهانعمو «ىفنلل ةمزالم اهنأل فرحلا فذح :هيفو ۸١ فسوي ةروس(۳)

 (؟6١:* ناهربلا ١) حربتالو

 ريبكلا ثدحملا ةمالعلا انخياشم خيش لاقو ؛لوقلا فذح هيفو” رمزلا ةروس(4)

 :(1؟1 ةرقبلا ر( انم لبق انُبر إ>:ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىريمشكلا هاش رونأ دمحم
 ملعاف نآرقلا ضرغل مادعإ اذهو: تلق خلا انبر “نالوقي ” انهه نورسفملا رَّدق دقو

 قيرطو «بئاغلا نع بئاغلا لقن روط ىلع «تابئاغلا نع ةياكحلا خرؤملا قيرط نأ
 هنأك ءهنهذ ىف هريوصتو «ملكتملادنع جراخلا ىفام راضحإل ىتأي دق هنأ نآرقلا

 ضعب كاردإ نع زجعي نيقيرطلا نيب طلجخي نمو «لبق نم هانلصف دقو ءنآلا عقاو
 :هلوقك اضيأ راعشألا ىناعم

 ے الپ ناش ارم یوم «ںم رت راک ہو اك اكدب لا جرالع ءس تحار باخ لايخ
 ةلمجوه لب < تحار باوخ لايخ :هلوق نع اربخ سیل اگر ب یا راع هل وقف

 دعب ىنمهتي ىتبيبح نأ :تيبلا لصاحو ؛ةجهللا ىف رييغتلا دنع اهانعم رهظي ةلقتسم

 ىلهاك كرحي هنإ ىتح ؟كلذ هنظ ءوسب عنصأ امف «مانملا ىف ىنأ نظيف اضيأ توملا

 ٠١۷:۴( یرابلا ضیف رها ٌتِمدق ینکلو «مون نم یب امو «یمون نم ظقيتسأل
 .مالكلا ضرغ مدعي امبر نآرقلا ىف لوقلا فذح نأ ملعف

 . ىناثلا لوعفملا فذح هيفو ۲١ فارعألا ةروس(8)
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 .لامشلا نعو ىأ '”(نْيِمَيلا نغانْنْوتأتإ) :ىلاعت هلوفوو
 .نومرغملاانإ نولوقت ىا”( رُمرْغُمل اإ نوهكفَت متلظف)» :ىلاعت هلوقو
 ٠ .مكنم الدب ىأ "'4ةكِتألَم ُمكَنِماَنْلَعَجَل ءاشل ول )>:ىلاعت هلوقو ه
 .ضما یا كبر كرا امك: ىلاعت ەلوقوە

 لوعفملاو ءازجلاو نإ ربخ فذح

 .درطم اههباشام وأدتبملاو

 وأ ءلعفلا لوعفم وأ ءطرشلا ءازج فذحوأ “نإ ”ربخ فذح نأ ملعيلو

 هّدعب اميف ناك اذإ ميركلا نآرقلا ىف“درطم كلذ هبشأامو ءةلمجلا أدتبم
 : وحن « هفذح ىلع ةلالد

 .مكادهل مكتياده ءاش ول ىأ”4 َنْيِعَمْجَأ ُمكاَدَهْل ًءاَش ْوَلَف» :ىلاعت هلوق ه
 .كبر نم قحلا اذه ىأ " 4َّكّبَر ْنِم ْقَحْلَأ /0:ىلاعت هلوقوو

 معا كلوا ءلتاأَو حفلا لبق نم قفنأ نم منم ُىوَتْسَيَألإ»:ىلاعت هلوقوو
 حتفلا لبق نم قفنأ نم ىوتسي ال ىأ "4 اًولَاَقَوُدْعَب ْنِم اًوقفنأ َنْيِذْلا نَه ةَجَرَد
 ىمسي فذحلا اذهو ؛ةلمجلا ءازجأ ضعب فذح هيفو ؟8 تّفَصلا ةروس(١)
 .مدقت امك ءافتك الا فذح

 .لوقلا فذح هيفو ٦٦ر ٠٠ ةعقاولا ةروس( ۲)

 .فاضملا فذح هيفو .٠ فرحخزلا ةروس(۳)

 .لعفلا فذح هيفو ه لافنألا ةروس(4)

 .اهيف ذوذشال :ىأ ةدرطملا ةدعاقلا :هنمو ؛هيف ذ وذشال ماع ىأ :درطم :هلوق(0)

 .لوعفملا فذح هيفو ١49 ماعنألا ةروس(1)

 .ًادتبملا فذح هيفو ٠٤١ ةرقبلا ةروس (۷)

 اذه ىمسير فوطعملا وهو ةلمجلا ضعب فذح هيفو٠.ديدحلا ةروس(۸)

 .ءافتكالا فذح فذحلا
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 ٌهَجَرَد ُمَظْعَأ َكِئلْوُأ»»: هلوق ةلالدل '''ىناثلا فذحف .حتفلا دعب نم قفنأ نمو

 4ُدغب ْنِم اهنا َنْيذَّلا َنَ
 نؤومحرت مكلعل مكفلخ امو محيديأ نيام وقتا مهل | لق ادو :ىلاعت هلوقوه

 :مهل ليق اذإ ىأ'””4َنْيِضِرْعُم اَهْنَع اًونآك لإ ْمِهبَر ٍِتاَيآ ْنِم ِةَيآ ْنِم هيأت اَمَو
 .اوضرعأ مكفلخامو مكيديأ نيبام اوقتا

 “ذإ ” ةملك ىف لماعلا شيتفت ىلإ ةجاحال

 50ج ةكبالَمْلِل كبَر لاَ ْذَِوإل:ىلاعت هلوق لثم ىف لصألا نأ:اضيأ ملعيلو
 اهنكلو «لاعفألا نم لعفل افرظ “ذإ”ةملك نوكت نأ ىس وم لاق داو هلوقو

 وأ ةلئاهلا عضارملا رك ذي ىذلا لثمك «ليوهتلاو فيوختلا ىنعم ىلإ انهه تلقن
 عوقو ريغ نمو < ءلَمجلل بيك رت نود نم «دادعتلا ليبس ىلع ةميظعلا عئاقولا

 اهتروص مسترت ىتح ءاهنيعأب اهركذ دوصقملا لب؛بارعإلازيح ىف تاملكلا
 ظ .هبلق ىلع اهنم فوخلا ىلوتسيو ءبطاخملا نهذ ىف
 .ملعأ هللاو «لماعلا شيتفت عضاوملا هذه لاثمأ ىف مزليال هنأ : قيقحتلاف

 درطم“نأ ” نمراجلا فذح

 ؛برعلا مالك ىف درطم ةيردصملا “نأ ” نم راجلا فذح نأ:اضيأ ملعيلو
 .©:نأب:وأ « نأل : ىنعملاو

 ةيطرشلا“ول ” باوج فذح

 يف َنْوَمِلاّطلا ِذِإ ىَرَت ْوَلَو !:ىلاعت هلوق لثم ىف لصألا نأ : اضيأ ملعيلو
 .نينثالا بلطي ءاوتسالا نأل(١)

 .ةيناثلا ةيآلاب ءافتكالل طرشلا ءازج فذح هيفو ١٤و ٤١ سي ة روس( ۲)

 ه؛ ةرقبلا ةروس(٤) ۳١ ةرقبلاةروس(۳)
 اخون اتلس اإ ا ۰ هر ميلسلا لقعلا داشرإ ىف ف دوعسلا وبأ رسفملا لاق( ه)

 اهنم فذح ةيردصم “ نأ ” نأ ىلعءمهرذنأ نأب ىأ# َكَموُقِرِذَنَأ نأ هِموَق ىلإ

 .مهادرطم 'نإ"و "نأ ” عم هفذح نإف ,لعفلا اهيلإ لصوأو راجلا
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١ ١ 
 يَباْذَعْلا َنْوَرَي ذِإ اوملَظ َنِيللا ىَرَيْوَلَول :ىلاعت هلوقو '”ِتْوَمْلا ٍتاَرَمْغ ".

 بيكر تلااذه اولقن مهنأ لإ ,/افوذحم طرشلا باوج نوكي نأ
 .ملعأ هّللاو ف وذحملا شيتفت ىلإ ةجاحا لف ءبجعتلا

 لادبإلا نايب
 :نونفلا ريثك فرصت هنإف لادبإلا امأ

 : لعفب لعف لادبإ

 سيلو « ىتش ضارغأل «لعف ناكم العف ىلاعتو هناحبس ركذي دق
 وحن «باتكلا اذه ةفيظو نم ضارغألا كلت “'ءاصقتسا

 لصأ ناكر ؛مكتهلآ ٌبْسَي ىأ*”4مُكَتهِلآركْذَي ىِذَلا ًاذهأإ»: ىلاعت هلوق»

 .ركذلاب لدبأف« بسلا ركذ هرك نكلو ءبسي ىذلا اذهأ :مالكلا
 : وأ “ضرمب نالف ءادعأ ٌبيصأ ”:'"فرعلا ىف لاقي ام ليبقلا اذه نمو

 ١١6 ةرقبلا ةروس (؟9 و ماعنألا ةروس(١)

 عضاوملا هذه ىف هريدقتو ؛باوجلا فذحي نأ الولوول ىف لصألا ىأ( ٣ر

 ءوس تيأرل ”:وأ “مهبلقنم ءوس تيأرل ”:وأ “اًميظع ارمأ ”:وأ “اًبجع تيأرل”

 نيتلمجلا ىدحإ تطبر امل اهنأ :عضاوملا هذه ىف هفذح ىف ٌرسلاو “وهلاح

 ؛فذحلاب ففخف ءألوطو ًالصف كلذ بجوأ ءةدحاو ةلمج راص ىتح ىرخألاب

 (۱۸۳:۳ ناهربلا )ر كلذ ىلع ةلالدلا عم اصوصخ

 .اهنع ثحبلا ىف ةياغلا غلب : ةلئسملا ىصقتسا(٤)

 رك ذي دارملا نأ ناديفيو «بجعتلاو راكنالل ماهفتسالاو ٠٠ ءايبنألا ةروس(ه)

 ىتف انعِمَس إف :ىلاعت هلوق ىف امك هيلع لاحلا ةلالدب ىفتكي دقو ؛ءوسب مكتهلآ

تلا نع اوشاحت دقو ؛ءوسب الإ نوكيال ودعلا ركذ نإف# مه ُركْذَي
 عم ابدأ حيرص

 راجلا فذح باب نم لاثملا نوكي .ئنيحو (414:11 ىناعملا حور)مهتهلآ

 .لادبإلا باب نمال ءوسب امهو _رورجملاو

 رمألا نوبسني ىأ مهيمركم وأ مهتداس مهتبطاخخم دنع(")
۸۳ 

 ىنعم ىلإ ب

 .مهيقلعتم ىلإ وأ مهسب اليام ىلإ



 هذه ىلع نوعلطم ىلاعلا بانجلاديبع ”:وأ “ةرضحلا ليبع ىجملاب انف رش”

 .نالف ومس علطاو «نالف ةداعس مدقو ءنالف ضرم دق :دارملاو ؛"“ةمدقملا
 ةرصنلا تناك امل ؛ نورصنيال انم ىأ"”4َنْوَبَحْضَي ام مهالو: یلاعت هل وقوه

 . نوبحصيب نورصني لدبأ ةبحصلاو عامتجالا نودب روصتتال

 اذإ ئشلا نأل ؛تيفخ ىا”( ضزألاَو ِتاَاَمَسلا يف تلقت )::ىلاعت هلوقو «
 ٠ .ضرألاو تاوامسلا لهأ ىلع لقث «هملع ىفخ

 نش نع مكل نوفع ىأ اسف هن ءَ نع مل نِ نإ :یلاعت لوقو
 .نهسفنأ ةبيط نم

 مساب مسا لادبإ
 : وحن «هسا ناکم امسا ىلاعتو هناحبس رک ذی دقو

 .ةعضاخ ىأ "ي نيعضاخ اّهَل مهفانغأ ْتَّلَطَف !9:ىلاعت هلوق»

 .تاتناقلا نم ىأ 4 َنْيتِناَقلا َنِم ثنا و :ىلاعت ەلوقوە

 مهئاربكو مهتداس دنع اهلثمبوأ اهب نوملكتي اوناك ءةيسراف تاريبعت اهلك هذه( )١

 .۱۸۷ فارعألا ةروس (۳) 4 ءايبنألا ةروس(١17

 ىناعملا حور )هيلع اليقث ناك ئيش ملع هيلع ىفخ نم نأ :ىدّسلا نع ىورامك(4)
 .اهعوقو تقو اوملعي مل ثيح امهلهأ ىلع تمظعو تربك :ةيآلا ىنعمف 4
 ؛ ءاسنلا ةروس(6)

 ىف ةدمعلا نأب اناذيإ “نبهو ” وأ “نوفع ” نود ميركلا مظنلا ىفام رثوأ امنإو(5)

 . سفنلا بيط رمألا
 ٤. ءارعشلا ةروس(۷)

 نع رصقت مل اهتعاط نأ ىلإ ًءاميإ ليزنتلا ىف ام رثوأ امنإو ٠١ ميرحتلا ةروس(۸)
 هلوق ىف هلثمو (”07:) ناهربلا ىف اذكو (ىواصلا)ها نيلماكلا لاجرلا ةعاط

 و سا صر يور »
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 .رصان نم ىأ 74 َنيِرِصاَن نِم ْمُهْلاَمَو» :ىلاعت هلوقوو

 .ازجاح ىأ "4 َنْيِرِجاَح ُهْنَع ٍدَحَأ ْنِم ُمكْنِم اَمَقإ» :ىلاعت هلوقوو

 درفأ ؛مدآ ىنب دارفأ یا رسخ ىفل َناَسنإلا نإ رصَعلا وإ: ىلاعت ەلوقوە

 .سنج مسا هنأل ظفللا

 ینبای” :ینعملا“احذك كبَر ىلإ خِداك َكَنِإ ناّسنإلا اهیایإ: یلاعت ەلوقر«

 . سدج مسا هنال ظفللا درفأ ؛“مكنإ مدآ

 .ناسنإلا دارفأ ىن ىنعي ”(كاَسنإلا المحول ىلاعت هلوقو ه

 .هدحو اخون ىأ "٠ (نيِلّسرملا , حن موف ثب /:ىلاعت هلوقوو

 .كل تحتف ىنإ ىأ 4 كَل انحف اَنإ )0: ىلاعت هلوقوو

 .رداقل ىنإ ىأ*,َنوٌرِداَقَل اَنِإ /):ىلاعت هلوقوو

 .ملسو هيلع هّللاىلص اًدمحم طّلسي ىأ*4ُهَّلَسُر طْلَسُي هللا ٌنكلو):ىلاعت هلوقو#

 .هدحو ىفقثلا ةورع ىأ "74 سانلا مُهَل َلاَق َنْيِذَلا 8: ىلاعت هلوقو و

 معطلا لدبأ؛ع وجلا معط ىأ٠ 4ع وجْلا سابل هللا اَهَقاَذَأَف : ىلاعت هلوقو»

 ددعت ىفنلال  هتلباقم ىف عقوام ةياعرل رصانلا عمج امنإو ؟١؟ نارمع لآ ةروس(١)
 .مهنم دحاو لكل راصنألا

 4۷ ةقاحلا ةروس(؟)

 .ءانثتسالا ةلالدل دارفألا دارأ امنإو ؟و ١ رصعلا ةروس('')

 “كنإ ” ةلالدل دارفألا دارأو 5 قاقشنالا ةروس(4)

 ۷۲ بازحألا ةروس (9)

 عيمجل ابيذكت ملسو هيلع هللا ىلص هبيذكت ناكاملو ٠١١ ءارعشلا ةروس(5)
 .نيلسرملا عمج «ديحوتلاب ىيجملا ىف مهكارتشال «لسرلا

 ؛٠ جراعملا ةروس(8) ١ حتفلا ةروس (۷)

 ۱۷۳ نارمع لاةروس(١٠) ٠ رشحلا ةروس(۹)

 ١١١ لحنلاةروس )١١(
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 هلمشيو هلك ندبلا معي ام لوبذلاو لوحنلا نمرثأ هل عوجلا نأب اناذيإ سابللاب

 .سابللاک

 غبصلاك هنأب اناذيإ ةغبصلاب لدبأ ؛هللا نيد ىأ “4لا ةَعْبِصظ:ىلاعت هلوقو»
 ."ةّيدومعملا ىف ىراصنلا لوقب " ةلكاشم وأ ؛ سفنلا هب نولتت

 .ءانيَس روط یأ 4 نْیبيس ٍرْوطو 8>:ىلاعت هلوقو»
 "0نامسالا بّلُق؛ سايلإ ىلع ىإ '*4َنْيِساَي َلِإ َىلَع ملَسإظ:ىلاعت هلوقو»
 . جاودزالل

 ف رحب ف رح لادبإ

 :وحن ءفرح ناكمافرح ىلاعتو هناحبس رك ذي دقو

 ةرملا ىف ىلجتامك «لبجلا ىلع ىأ ""4بجِْ یل الف > :یلاعت هلوقم
 . محجشل ا ىلع ىلوألا

 .نوقباس اهيلإ یا“ َن َوَقِباَس اهل مهر: یلاعت هلوقو»

 .مهلوقب ةقفاومو ةلئامم ىأ(”) ١77 ةرقبلا ةروس(١)
 ىو «ةينارصنلا بابو ىحيسملا نيدلارارسأ لوأ :ةيدومعملا :دجنملا ىف لاك( ")

 ىنايرس ظفللاو ؛سدقلا حورلاو نبالاو بألا مساب ءاملاب هريغو ىبصلا لسغ
 :ليقو :ىسولآلا ديسلا لاقو ها للبلا ىأ دّمَعلا نم ةذوخأم ةدّلوم وأ ءلصألا

 هنومسي ءرفصأ ءامب مهدالوأ نوغبصي اوناك ىراصنلا نإف «ةيريدقتلا ةلكاشملل

 دودقتعي ءمالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع هيف دلو ىذلا ءاملا هنأ نومعزي“ ةيدومعملا”

 (۳۹۷:۱ یناعملا حور ) مهريغل ناتخلاك ءدولوملل ريهطت هنأ
 )٤( تافاصلا ةروس(6) ۲ نيتلا ةروس ١٠١

 ىف اًضعب هّضعب هّبشأ :ٌمالكلا جودزا نم جاودزالاو.نيساي لإو نينيس ىنعي(")
 .نزولا وأ عجسلا

 5١ نونمؤملا ةروس (8) ٠٤١ فارعألا ةروس (۷)
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 ؛ملظ نم نكل یا“ ملط نم ًالإءَنْولَسْرملا ّئَذَل فاخيال و : ىلاعت هلوقوو»

 .فانيتسا وهف

 .لخنلا عوذج ىلع ىأ 4ٍلخنلا عود ىف نباص ىلاعت هلوقوو
 .هيلع نوعمتسي ىأ"74هيف ومي مم مهل ىلاعت هلوقو»

 .هيف رطفنم ىأ هب ,رطفنم رطفنم ءامسلا#: ىلاعت هلوقو»ه

 .هنع یأ 4ب نيربحتسم» :ىلاعت هلوقو»

 .مثإلا ىلع ةزعلا هتلمح ىأ "0 منإلاب َُرعْلا ُهَنَّدَحَأ ]ف :ىلاعت هلوقو»

 .هنع لأساف ىأ "74 اًرْيِبَخ هب لئَسْفم:ىلاعت هلوقوو
 .مكلاومأ عم ىأ 74 مكلاّومأ ىلإ ْمُهَلاَوْمأ اراك اتال : ىلاعت هلوقوو

 .قفارملا عم ىأ/'”4َقفاَرَمْلا ىَلِإإ»:ىلاعت هلوقوو

 .اهنم برشي ىأ هللا داَبِع اهب ٌبَرْشَيإ: ىلاعت هلوقوو
 نم رسب ىلع هللا لَرنأام :اولاق ْذِإ هِرْذَق َّقَح هللا اوردقامو:ىلاعت هلوقو«

 .اولاق نأ یا يش
 ةلمجب ةلمج لادبإ

 نومضم لصاح ىلع ةلمج تلد اذإ :الثم «ةلمج ناكم ٌةلمج دروي دقو

 نم ءانثتساب سيل ؛عطقنم ءانثتسا ملظ نم الإ : هلوقو١١و ٠١ لمدلا ةروس )١(

 .اهلبقام نم ءانئتساب تسيل لو ةفنأتسم ةلمحل ١ هذه ىأ فانيتسا

 ١6 لمزملاةروس(4) 4 روطلا ةروس(*) ۷١ هط ةروس (۲)

 هو ناقرفلا ةروس(۷) ٠١١ ةرقبلاةروس (5) ؟ا نونمۇملا ةروس (9)

 «رهدلاةروس(١١) 5 ةدئاملاةروس (84) ؟ ءاسنلا ةروس(8)

 )١١(سورةالأنعام 4١
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 سأب كلو مهوطلاخت نا یا4 منا وخاف مهوطلاخت ناو: ىلاعت هل وقم

 .هاخأ طلاخي نأ خألا نأشو ؛مكناوخأ مهنأل ءكلذب

 نم ةبوثمو ؛اباوث اودجول ىأ 4 ريخ هللا ِدنِع ْنَم ةبوثَمَل ط:ىلاعت هلوقوه
 . ريخ هللا دنع

 دف قرس نإ ىأ 4 لبف ْنِم هَل خأ َقَرَس ْدَقَف قرب نإ 8:ىلاعت هلوقو»
 ٠ .لبق نم هل خأ قرس دق هنأل «بجع
 ىأ “يللا نذإب كبل ىلع هَلزَن هنا ليربجل اودع ناک نمو: ىلاعت هلوقوه

 هردعف ؛هنذإب كبلق ىلع هلزن هنإف ءهلودع هللا ناف لیربجل اودع ناک نم

 ,ةيلاتلا ةيآلا ليلدب “هل ودع هللا نإف”:فذحف ؛ىلاعت هللا هيداعي نأ قحتسي

 .4 َكبْلَق ىلَع ُهلّزَن ُهَنِإَقِإَي :هنم لدبأو

 فيرعتلاب ريكنتلا لادبإ

 ةفاضإلاو ماللا لاخدإب هيف فرصتيف ءريكدتلا مالكلا لصأ ىضتقي دقو

 :وحن «لوألا ريكنتلا ىلع ىنعملا ىقبيو
 .هرشاع :هطلاخو ۲۲١ ةرقبلا ةروس )١(

 .ةيآلا 4 هيعمل اََّناَواوثَمآْمُمَّنَأ ْرلَو ل :اهمامتو ٠١ ةرقبلا ةروس(؟)
 قبسل “ع دہب سيلف ”قرس ناک نإ :ىنعملاو :ىسولالا لاق 77 فسوي ةروس()

 ؛نيقيقشلاب اهصاصتخاو «مهنع ةرعملا عفد كلذب اودارأ مهنأكو ؛ هبخأ نم هلغم

 ۳۲:٠۳( حورلا )هب مهل ملعال نيرضاحلا نآل “خأ ”ريكنتو
 ىلع هلزن هنأل ءاظيغ ْتْمَيِلَف هلل اًودع ناك نم :ىنعملا ليقو ۹۷ ةرقبلا ةروس )٤(

 ىف هدعب ةروكذملا ةضرتعملا ةلمجلا فذحلا ىلع ةنيرقلاو ؛هللا نذإب كلبق

 5 رمغملا لاقام حصألاو ءةيآلا هتکنلمو هلل اودع ناك نم :ىهو 2مهديعو

 بألا نذإب كبلق ىلع هل 115 ىلاعت هلوق نإف خلا 7 هنإف “ نآرقلا بيذكت
 08:١( نآرقلا نايب) ةفوذحملا ةلمجلا ىلع ةلاد ءةيآلا
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 هدا هلزقب لدبأف ءبراي:«"ل ليق ىأ”4ّبَرَي هَل: ىلاعت هلوقە
 . ظفللا ىف رصخأ

 .ظفللا ىفرسيأ نوكيل فيضأ ؛ٌنيقي قح ىأ"”4َنْيِقَمْلا ٌقَحإل :ىلاعت هلوقوو

 اهدادضأب دارفإلاو ثينأتلاو ريك فذ تلا لادبإ

 ؛هدارفإ وأ هثينأت وأ ءريمضلا ٌريكذت '؟”ىعيبطلا مالكلا ننس ىضتقي دقو
 ماقم ثنؤملاركذيو «ىعيبطلا ننسلا كلذ نع ىلاعتو هناحبس هجرخيف

 : وحن «ىنعملل ٌةياعر ءدرفملا ناكم عمجلاب ىتأيو ,«"”سكعلابو ؛””ركذملا

 ."” ربك أ اًذه « ْىّبَر اذنه :لاق ,ُةَعِزاَب َسْمّسلا ىاَر اَمَلَف إ2:ىلاعت هلوق»

 .َنْيِمِلاّظلا مْوَقْلا نم :ىلاعت هلوقوو

 ملعو ءةعاسلا ملع هدنع ىأ “ ةعاسلا ” ىلع فطع رجلاب ۸۸ فرخزلا ةروس(1)

 ءةعاسلا تقو ملعي ىلاعت هللاف؛نونمؤيال موق ءالؤه نإ ! براي : مالسلا هيلع هلوق

 ةيآلا براي :ىلاعت هلوقف ءاضيأ لوسرلا ىوكش ملعيو «ةازاجملا تقو وه ىذلا

 (لمج) دحاو ىنعمب رداصم اهلك ةلاقملاو لاقلاو ليقلاو لوقلاو ؛هليقل ريسفت
 .ظفللا ىف رصخأ هنأل ريمضلا ىلإ فيضأو ؛لوسرلا وه لئاقلاو ىلاعت هلل ىأ :هل ليق(1)

 :ليقو «نيقيلا ربخلا قح ىأ هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ هيفو ٠١ ةعقاولا ةروس(۳)
 .هيف كشال ىذلا نقيتملا تباثلا ملعلا وه نيقيلاو ؛نيقيلا نم تباثلا قحلا

 .قيرطلا ىنعمب ننس: هلوقل ةفص ىعيبطلا :هلوق(4)
 .ركذملا ماقم ثنؤملا ريمضلا ركذي :ىأ(8)

 .ثنؤملا ريمضلا ناكم ركذملا ريمضلا ركذي :ىأ (5)

 اذه :ىسولالا ديسلا لاق ثنؤملا ماقم ركذملا ركذل لاثم اذهو + داعنألا ةروس(۷)

 ءىماسألا نم مساب ىمسم وه ثيح نمال ءوه ثيح نم دهاشملا مرجلا ىلإ ةراشإ ىبر

 .(؟1١:!/ ىناعملا حورر ها ةراشإلا مسا ركذ اذلو ءسمشلاب ه مست ةيئيح نع ًالضف

 موقلا " نإف ءدرفملا ناكم عمجلا ركذل لاثم اذهو ۲۸ نونمؤملا ةروس(۸)

 ارظن ”نيملاظلا”:لاقف ةفصلا عّمج نكلو ءةدرفم نوكت نأ هتفص ىف قئاللاف درفم

 .عمج هنإف موقلا ىنعم ىلإ
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 للا َبَهَذ ُهلْوَح ام ْن ًَءاضَأ ملف « اًران َدَقْوَتْسا ْىِذَْلا ٍلَمَمك ْمُهْلَتَم !»:ىلاعت هلوقوو

 '”4مهرونب
 درفملاب ةينثتلا لادبإ

 : وحن «ةينثتلا ناكم درفملا دروي دقو

 ١ .9هِلضف ْنِم ُهلْوْسَرَو هللا ْمُهاَْغأ نأ لإ امف امو :ىلاعت هلوقە
 ْنِيَمُعَف ءوِدنِع ْنْم ُهَمْحَر ىناتآوءىْبَر نم نيب ىلَع تنك نإ :ىلاعت هلوقو»
 للا :هلثمو ؛ٍدحاو ٍءىشك امهنأل ءدرفأف “اتيمعف”:لصألاو"4ْمُكْيَلَع

 0 "ملغ هلْوْسَوَو
 ةلقتسم ةلمجب مسقلا باوجو ءازجلا لادبإ

 طرشلاو «ءازجلا ةروص ىف ءازجلا رك ذي نأ مالكلا ةعيبط ىضتقت دقو
 هناحبس فرصتيف ءمسقلا باوج ةروص ىف مسقلا باوجو ءطرشلا ةروص ىف

 ةفنأاتسم ةلقتسم ةلمج مالكلا نم ءزجلا كلذ لعجيوءمالكلا ىف ىلاعتو

 :ٌوحن ءهوجولا نم هجوب هيلع لدي اًئيش ميقيو « ىنعملاب *”مظتنتل
 ِتاَقِباَسلاَف ءاحبس َتاَحباَّسلاوءاطْشَ تاطشاتلا َوءاَفرَغ ِتاعزانلاو:ىلاعت ەلوقە

 قحرشحلاو ثعبلا:ىنعملاةفجارلا فجرت هوي رم َتاَرْبَدَمْلاَف ءاقبس

 ىف عمَجو ءلوصوملا ظفلل ةاعارم “دقوتسا” ىف ريمضلا درفأ ١7 ةرقبلا ةروس(١)

 “ىذلا” ىنعمل ةاعارم “مهرؤنب” :هلوق

 ىنعمب انه لضفلا نأل ءهلضف نم :هلوق ىف ءريمضلا درفأ "4 ةبوتلا ةروس(؟)
 .هللا نم الإ نوكيال وهو «قزرلا
 ۲۸ دوه ةروس (59)

 امهف ءىلاعت هللا هَّمَّلع اموه هملع لوسرلا نأل درفأف ؛ناَّمَّلعأ : لصألاو )٤(

 .دحاو ییشک

 .قسّناو فلأت :ءيشلا مظتنا (5)

 مهراكنإ ليلدب «نبساحتلو نثعبتل ”:ريدقتلا : ليقو ١-5 تاعزانلا ةروس (5)
 ٠٠٠۲:۳ ناهربلا ر ةَرفاَحْلا ف َنْودْوُدْرَمَل انْ  مهلوق ىف ثعبلا
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 .4(ُةَفِجاَرلا فجرت مويوي: ىلاعت هلوق هيلع لدي
 لت ءِدْوُهْشَمَو ٍدهاَشَو :ِدْوْعْوَمْلا مويلاو جوربلا تل ىلاعت هلوقوو
 قح لامعألا ىلع ةازاجملا: ىنعملا 4 ٍدؤدخألا ُباَحْمَأ

 ءْتدُم ٌضْرألا اًذإَوءْتقَحَو اَهَبَرِل ْثَنْذََو ءْثقَشَنا ءاَمَسلا اذإإ# :ىلاعت هلوقوو
 "74 داك كن ُناَسْنإلا اهيأي ءْتَمْحَو اَهْبَرِل ْتنِذأَو :ثلختو اَهيِف ام تقلا

 .نئاك ءازجلاو باسحلا: ىنعملا

 ةبيغلاب باطخلا لادبإ
 ٌباطخلا ٌبولسألا ىضتقي نأب « مالكلا ٌبولسأ ىلاعت هللا بلقي دقو

 مهب َنْيَرَجَو « ِكلفلا ىف متنك اَذِإ ىتحؤي:ىلاعت هلوق وحن ,"”بئاغلاب ىتأيف

 ٌلتقم: هلوق هيلع لدي “نونرعلم مهنأ ” :ريدقتلا :ليقو 4 ١- جوربلا ةروس )١(
 4دردخألا ٌباَحصُأ

 باوج فذح ۷۹:٤(: ر فاشكلا ىف ىرشخمرزلا لاقو ١-٠ قاقشنالا ةروس(۲)

 ريوكتلا ىتروس نم اهلثم ىف ملع امب ًءافتكاوأ ؛بهذم َّلك رّدقملا بهذيل اذإ
 هباسح ىقالي ذئمويف :ىأ :ءارفلا لاقو ها سفن تملع :هلوق وهوءراطفنالاو
 .(۱۹ ٤:۳ ناهربلا)

 اراردتساو ةيرطت رخآبولسأ ىلإ بولسأ نم مالكلا لقن وهو “اتافتلا ”ىمسيو(۳)
 بولسألا ماودبءرجضلاو لالملا نم هرطاخل ةنايصو هطاشنل اديدجتو عماسلل

 ىلع رارمتسالا نم نومأسي مهو :ءاغلبلا جاهنم ىف مزاح لاق «هعمس ىلع دحاولا
 .ةبيغلا ىلإ باطخلا نم نولقتنيف بطاخم ريمض وأ ملكتم ريمض

 وه تافتلالا نأ روهشملاو «تاماقم ةبيغلاو باطخلاو ملكتلل نأ ملعاو

 ناهربلا اهل عجارف ةريثك هماسقأو :لوألاب ريبعتلا دعب رخآلا ىلإ اهدحأ نم لاقتنالا

 (تاقتإلاو "66 -۴:۳)

 “مهب” ىلإ “متنك” نع تفتلا دقف ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتلا هيفو ۲۲ سنوي ةروس(٤)
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 سكعلابو ءاشنالاب رابخإلا لادبإ

 15 ءاشنإلا ناكمرابخإلا وءرابخالا ناكم ءاشنإلا ىلاعتو هناحبس ركذي دقو

 .اوشمتل ىأ 4 اهبكاتُم ْيِف اًوُسُماَقِط: ىلاعت هلوق»

 .اذه ىضتقي مكناميإ ىأ ”6َنِْمْؤُم محك نط: ىلاعت هلوقر
 سايق ىلع :ىنعملا "04 َلْيِناَرْسإ ب ىلع ابتک كلذ لج نمل :ىلاعت هلوقوو
 كلذ لجأ نم 3 :هنم لدبأف ؛ مدآ نبا لاح لاثم ىلع: وأ ءانبتك مدآ نبا لاح

 '' .ليلعتلا نم عون سايقلا نأكف ؛ةلعلا ةظحالمب الإ نوكيال سايقلا نأل

 نكلو «ةيؤرلا نم« ماهفتسالا ىنعمب لصألا ىف وه4 َتبأرأإ:ىلاعت هلوقوم
 .فرعلا ىف لاقي امك هدعب ىتآل مالكلا عامتسا ىلع اهيبنت نوكيل انه لقن

 ؟اًئيش عمست ؟اًئيَش ىرت

 امههباش امو ديعبلاب قلعتلاو “ريخأتلاو ميدقتلا

 ىف امك« دارملا مهف ؤ ىف ٌةبوعص اضيأ ريخأتلاو ميدقتلا بجوي دقو

 ءاشنإلاب رابخإلا لدبأف عراضم لعف اوشمتو رمأ ةغيصاوشماو ١6 كلملا ةروس(١)

 ٣۲ ةدئاملا ةروس (۳) ٠٣ ةرقبلا ةروس (۲)

 ٠١ قلعلا ةروس ىف امكو ءنوعاملا ةروس لوأ ىفامك ءعضوم ريغ ىف (5)
 ٤١ ناقرفلا ةروس ىفامكو ١”وا١١؟و

 ءنساحملا مج ءدئاوفلا ريثك باب وه:(۷۷ ص ) زاجعإلا لثالد ىف ىناجرجلا لاق(٥)

 لازتالوءةفيطل ىلإ كب ىضفيو «ةعيدب نع كلرتفي لازيال ءةياغلا ديعب«فرصتلا عساو
 كقار نأ ببس دجتف رظنت مث «هعقوم كيدل فطليو «هعمسم كقوري ارعش ىرت
 . ها ناكم ىلإ ناكم نع ظفللا لوحو ئبش هيف مدق نأ كدنع كفطلو

 لصأ نأ ٦۷( هط ةروس )4 ىس وم ةفيخ هِسفَن ىف سَ ْوَأف : ىلاعت هلوقك (6)

 “ىسوم ” وهو ءلعافلا رحأ نكل «لوعفملا رخؤيو هلعافب لعفلا لصتي نأ مالكلا
 رخأ نأ دعب ءاج اذإف “سجا ”لعافل قوشتت سفنلا نألو «ةلصافلا ةياعر لجأل
 ب لجو ًماَرل ناكل كبَر نم قبس ملال ولو :یلاعت هلوقكو «عقومب عقول
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 :()روهشملا رعّشلا

 ""امالس هب ُتيتأ مرجالب ىداؤف ثبلس اهئأش هني
 نوكيام كلذكو «مالكلا ىف ةبوعصلا بجوي امم اضيأ ديعبلاب قلعتلاو

 : وحن «" ليبقلا اذه نم
 ءاشتسالا لخدأ«؟هَنأَرْما ًالإءَنْيِعَمْجَأ ْمُهْوَجَنُمَل اً طول لآ الل :ىلاعت هلوقو
 .بعصف ءانثتسالا ىلع

 َتاَسْنإلا اَمقَلَح ْدَقَلإ» :هلوقب لصتم(*”ِنْيّدلاب ُدْعَب َكُبّذَكُياَمَف :ىلاعت هلوقوو

 1 ميوقت ٍنَسْحَأ ىف
 . هرض نم وعدي ىأ"”ِهعفَت ْنِم ُبَرْقَأ ُةرض ْنَمَل اوُعْدَيِ : ىلاعت هلوقوو
 اهب ةبصعلا وتل ىأ "ولا ىلؤأ بلابل ط:ىلاعت هلوقر
 "ةملك ” ىلع فوطعم 4ىمسُم ُلَجأَوإ هلوق نإف (1؟: هط ةروس)4ىَمَسُم تو
 ناكل ىمسم لجأو ( ريخأتلا ىف )كبر نم تقبس ةلمك الولو: ىنعملاو عفر اذهلو
 .ىآلا سؤر كبتشعل ءرخأو مدق هنكلو ؛اًمازل باذعلا

 ؛هتبحاص ةيرذعلا  ةنيهجك  ةنيثبو ءرمعم نب هللا دبع نب ليمجل رعشلاو(١)

 مهنع هللا ىضر ةباحصلا نمز ىف اناك دقو ؛ةبلعث نبابح تدب ةنيثب :ىهو «ةفورعم
 :رعشلا اذه ىف ةدارملا ىهو (نثب ةدام سورعلا جات عجار)

 ىنامي ديدحلا لوقصم لکالو ةنيثُي نالا برضخم ّلك امو
 لعاف مدقف !امالس نوكي اهنأش ءهب تيتأ مرجالب ,ىداؤف 55 تبلس :ىأ(؟)

 مرجالب : هلوقو ءامالس نوكي :هربخو اهنأش نيب لصفلاب ىتأو ؛ةنيثب وهو تبلس
 .هب تيتأ هربخو ؛فوذحمب قلعتي أدتبم

 . مالكلا ىف ةبوعصلا ثاريإ ىف ديعبلاب قلعتلا ليبق نم ىأ(")
 ؛ نيتلاةروس (5) ۷ نيتلاةروس () <.و ه5 رجحلا ةروس (5)
 هربخ برقأو أدتبم هرضو ءاوعدي لوعفم نّمو «ةدئاز ماللاو ٠۳ ححلا ةروس (۷)

 (ىواص)نم ةلص ةلمجلاو
 (ب هاهب تضهن اذإ :لمحلاب ت ون نم ءونت :ديز وبا لاق ٠۷ صصقلا ةروس(۸)
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 . مكلجرأ اولسغا ىأ'مُكلُجْرَأَو ْمكِسْو ب اًوُحَسْماَوط:ىلاعت هلوقوو
 ىأ "14 ىَمَسُم لجأ امار ناكل كبَر نم ثَّقبَس ةمِلك ًالْوڵوإ»:ىلاعت هلوقو

 ."امازل ناكل ىمسم لجأو تقبس ةملك الولو

 .* رضا محْيلَعَف» :هلوقب لصتم 4ةف نكت هولعفت الإإ»:ىلاعت هلوقو»
 ٌةنَسح ٌةَوْسأ مكل تناك ذل هلوقب لصتم# ميهارْبإ لوق ًالإإ»: ىلاعت هلوقو

E 
 ,ىفح كناك اهنع كنولئسي ىأ "4 اَهْنَع ْىِفَح كن أك كنْرلَتْسَي»:ىلاعت هوقو«

 ”مالكلا ىف ةدايزلا

 :ماسقأ ىلع اضيأ ىعيبطلا ننسلا ىلع ةدايزلاو

 زوج لیفو « ضهنن مهنت :ىأ ءاهب ةبصعلا ءونت :لصألاو , بلق اذه ىلع ةيآلا ىف (
 اهب ةبصعلا تضهن اذإ ةبصعلل ةسبالم ضهنت حتافملا نأل بلق كانه نوكيال نأ
 ىف امك «ةيدعتلل ءابلاف ءهلامأ ىتح هلق ادا :لمحلا هب ءان نم ءونت نأ : حيحصلاو

 ىلع صاخ ددعل نييعت ريغ نم ةريثكلا ةعامجلا :ةبصعلاو “هب تبهذ”
 .بغارلا هركذام

 )١( ةدئاملا ةروس ٠ ) )۲هط ةروس ۱۲۹

 . ريخأتو ميدقت هيفف “امازل ”ك ابوصنم “لجأ” ناكل ريدقتلا اذه الولو(7)

 ٠7 لافنألا ةروس (©) ۷٣ لافنألا ةروس )٤(

 ؛ ةنحتمملا ةروس (569

 نم«لاؤسلا ىف غلابم ىأ ىفح :هلوقوءريخأتو ميدقت هيفو ١807 فارعألا ةروس(ا/)
 .اهتملع ىتح اهنع لاؤسلا ىف تغلاب اذإ :ةلئسملا ىف تيفحأ :مهلوق

 ىف ىسوطرطلا لاق :هركنأ نم مهنمف ءنآرقلا ىف دئازلا عوقو ىف فلتخا دق( ۸)

 ءاهقفلاو ءاملعلا نم ءامهدلاو ؛نآرقلا ىف ةلصال نأ دربملا معز :“ةدمعلا”
 ( :“هيجوتلا ”ىف زابخ نبا لاقو ها نآرقلا ىف تالصلا بابثإ ىلع نيرسفملاو
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 :ةفصلاب ةدايزلا

 : وحن «ةفصلاب مالكلا ىف ةدايزلا نوكت دق

 . "”4ديخانجب رْيطُي رئاطألَو إ>:ىلاعت هلوقو

 ُهَّسَم اَذَِو ءاَعْوْرَج ٌرَّشلا ُهّسَم اَذِإ :اًعْوْلَه َقِلُخ َناَسْنِإلا نإإ»:ىلاعت هلوقوو

 .ةدئاف ريغب ّمّلكَت هنأل ءدئاز برعلا مالك ىف سيل هنأ جارسلا نبا دنعو مب

 برعلا مالك ىف ديز فرح لك :ىنج نبا لاقو ها ديك وتلا ىلع هلمح هنم ءاجامو
 . ها ىرخأ ةرم ةلمجلا ةداعإ ماقم مئاق وهف

 “ديكأتلا ” هنومسيو«هللا مالك ىف ةرابعلا هذه قالطإ نوركني نورثكألاو

 ."محقملاب ” هيمسي نم مهنمو «ةلصلاب هيّمَسي نم مهنمو
 ديكأتلا نود ءهنودب لصاح ىنعملا لصأ نأ اًدئاز :هنوك ىنعم نأ :لصاحلاو

 .ةدئافل الإ ىيشلا عضيال ميكحلا عضاولاو ؛ديكأتلا ةدئاف لصح هدوجوبف

 قلطي دقف ,هتقيقح رئاطلاب دارملا نأ ديكأتل «١ ريطي:هلوقف ٨۸ ماعنألا ةروس(١١

 ىلع ازاجم قلطي هنأل ءناريطلا ةقيقح ديكأتل هيحانجب هلوقو ؛هريغ ىلع ازاجم
 ريغ ىلع ازاجم قلطي لوقلا نأل ؛مهتنسلاب نولوقي:هريظنو ءىشملا ىف عارسإلا
 نأل٬ رودصلا ىف ىتلا بولقلا ىمعت :اذكو ءمهسفنأ ىف نولوقي: ليلدبءناسللا

 .نيعلا ىلع ازاجم قلطي دق بلقلا

 :بابسأل درت ةفصلا ةدايز نأ ملعا مث

 ةر قر رر ل :وحن ةركدلا ىف صيصختلا :اهدحأ
 . ىمألا ىبنلا هلوسر : وحن «نايبلا ةدايز ىأ ةفرعملا ىف حيضوتلا :ىناثلاو

 4ميحرلا نمحرلا هللا مسب وحن «ىلاعت هللا تافص هنمرءءانثلاو حدملا:ثلاثلاو

 «ميجرلا نطيشلا نم هللاب ذوعأ وحن «مذلا :عبارلاو
 نم ناقتالا )نينا ِنيِهلإ اوُدَحَتَتَأْلاِ وحن «ماهبإلا عفرل ديكأتلا: سماخلاو

 (ثلاثلا لصفلا نم نيسمخلاو سداسلا عونلا

 ه ١



 ."'0ياَعْوْنَم ريخلا

 .- 00“ لادبإلاب ةدايزلا

 07 مهن َنَمآ ْنَمِل اًوفِعْضتْسا َنْيِذَلِلإل:ىلاعت هلوقوحن «لادبإلاب نوكت دقو
 : ىريسفتلا فطعلاب ةدايزلا

 هدأ علب اذ ىتَح !>:ىلاعت هلوق وحن ءىريسفتلا فطعلاب نوكت دقو

 '”راركتلاب ةدايزلا
 :وحن ءرارکتلاب نوکت دقو

 عنملا ةعرسو «هوركملا سمدنع عزجلا ةعرس:علّهلا ٠۹١-۲٠ جراعملا ةروس )١(
 ؟عولهلا نع سابع نبا لئسو ؛ريسلا ةعيرس:ع وْلَه ةقان :مهلوق نم ءريخلا سم دنع
 :هلوق كلذ ريظنو «نيتبآلا سلا ُةسم اد :ىلاعت هللا لاق امك وه :لاقف

 اعمس دقو ىأر دق ناک نس ظلا كب نظي ىذلا :ىعملألا

 ىف اغلابم ىأ :اعونم:هلوقو «هنم ارثكم عزجلا ىف اغلابم :ىأ اعوزج :هلوقو

 (57:؟5 حورلا)الاح عقاولاءاعولهل ناتفشاك ناتفص نافصولاو.كاسمإلاو عنملا

 ءلدبلاب ةدايز هيفف ءاوفعضتسا نيذلا نم نمآ نمل :هانعم ۷١ فارعألا ةروس (۲)

 هلوقو :ىسولآلا لاق ءديكأتلاو نايبلا :هتدئافو ءماهبإلا دعب حاضيإلا اهب دصقلاو

 ءلكلا نم لكلا لدب ءلماعلا ةداعإب لوصوملا نم لدب 4 مهنم نمآ نمل : ىلاعت

 (174:8 حورلا) ها هموق ىلإ عجار رورجملا ريمضلاو ؛كيخأب ديزب تررم :كلوقك
 فطعلاو دُشألا غ ولب هنأ رهاظلا4ةَنَس َنيِعَبرَأ َعَلَبَوإ» :هلوق١١ فاقحألا ةروس (*”)

 داكيالف هيلع وه ىذلا هّقْلَح اًدج ىوقتي ردقلا اذه غلب اذإ ناسنإلا نأل ءديكأتلل

 نيعبرألا ىلع داز نم هجو ىلع هدي رجي ناطيشلا نإ ” :ثيدحلا ىفو .ُدعب هليازي
 ١8:5١( حورلا )"! حلفيال هجو ! ىبأب :لوقيو ءبعي ملو

 نم وهو «ديكأتلا نم غلبأ وهو ءريركتلا :عبارلا عونلا :هللا همحر ىطويسلا لاق(4)
 :دئاوف هلوءةحاصفلا نساحم
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 لإ َنْوْعبتُي ُنِإ ءءاكَرُش هللا نْوُد ْنِم َْوْعْدَي َنْيِذَلا عِبَتي اًمَوظ:ىلاعت هلوق»

 نظلا الإ ءاكرش هللا نود نم نوعدي نيذلا عبتي امو :مالكلا لصأ "نَا
 اونا و  ْمُهْعَم اَمَل ْقَْدَصُم هللا ٍدْنِع ْنم ٌباَتِك مه ءاجامل وي :ىلاعت هلوقرو
 "0و اًوُرَفك اًوُفَرَع ام ُمُه َءاَج ملف اؤرفك نيِذلا ىلع نوحتفتسي لبق نب

 مَع اوفا افاَعص هيرو مهِفلَح نم اؤكرت ول نيا شخيلو»:یلاعت هلوقوم
 ۰ . ” هللا اَوَقَتيْلَق

 ىأ ”4ّجَحلاَو ٍساَّئلِل ُتيِقاَوَم َىِه :ْلُق ؟ ةّلهألا ِنَع َكَنْولَتْسَيل :ىلاعت هلوقوو
 . ررقت رركت اذإ مالكلا :ليق دقو ءريرقتلا:اهنم (ج

 .لوبقلاب مالكلا ىقلت لمكيل ءةمهتلا ىفنيام ىلع هيبنتلا ةدايز :اهنمو

 هدهعب اًديدجتو هل ةيرطت ايناث ديعألوألا ىسانت ىشخو مالكلالاط اذإ:اهنمو
 ىلإ امو نيميلا باحصأ ام «نيميلا باحصأو :وحن ليوهتلاو ميظعتلا :اهنمو

 (ارصتخم ناقتإلا ) دئاوفلا نم كلذ
 .هدهعب اديدجت ايناث لعفلا ديعأو 55 سنوي ةروس (9
 لامك نايبل راركتلاو «“اوفرعام ” ب مدقتملا باتكلا نع ىنك 8 ةرقبلا ةروس(۲)

 اهتنشيتساو اهب اوُدَحَجَوِ :ىلاعت هلوق دح نايب ىلع ةقاسم ةيآلا نأل ءمهترباكم

 :ىلاعت هلوق ذئئيحف مهمذ ىف غلبأ اذهو ءهب مهملع عم اودحج :ىأ ههم

 .دهعلا لوطل اهل ريركت ةيناثلا املو «ىلوألا امل باوج هب اوٌرَفَك

 . هظفل ريغ نم راركت هيفو 4 ءاسنلا ةروس(")

 «ميمعت دعب صيصخت اذهف سائلا ىلع فطع جحلاو:هلوقو ٩ ةرقبلا ةروس( )٤

 :ىأ «ةلآ ةغيص تاقيم عمج تيقاوملاو ؛ماعلا تحت صاخلا لوخدل راركت هيفف

 ,ةيويندلا مهرومأ اهب نوتقوي ؛سانلل ملاعم نوكت ةلهألاف ‹تقولا هب فرعيام

 اهب فرعي ةتقوملا تادابعلل ملاعمو < ' مهرجاتمو مهعورز تاقوأ اهب نوملعيو

ىعارم تقولا نإف ؛ححلا اصوصخو راطفإلاو مايصلاك اهتاقرأ
 واو «ءاضقو ءادأ هيف 

تيقوتلا رسيتي دكي مل «ةدحاو ةلاح امزالموأ سمشلاك اًرودم لالهلا ناك
 نم )هب 

 (١7:؟ اصخلم ح ورلا
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 ىللو ءاهب تيقوتلا مهل عرش ىلاعت هللا نأ رابتعاب سانلل تيقاوم ىه

 ىف سانلل تيقاوم ىه :ليقولو «جحلل لصاح اهب تيقوتلا نأ رابتعاب
 “.بنطأ نکلو ؛ رصخأ ناكل “مهجح

 مأ رذنت ىأ”(عمجلا موي رٍذنتو ءاهَلْوَح ْنَمَو ىَرُقْلاّمأ َرِْتِلإل: ىلاعت هلوقوه
 .عمجلا مويىرقلا

 ؛ةدماج لابجلا ىرت ىأ74ةَدِماَج اَهْبَسْحَت َلاَبجْلا ىَرَتَو:ىلاعت هلوقو»
 ىنعم انهه اهب دارملاو ءناعمل ءيجت “ةيؤرلا ” نأل “ نابسحلا” لخدأ

 . "كابسحلا“”

 ,َنيِرِذنُمَو َنيِرْشَبُم َنييبنلا ُهَللا َتَعَبَف ُةَدِحاَّو ُةّمَأ ُساَّنلا ناک :ىلاعت هلوقوو

 فتحا امو س هب زفات امف سالا نيب كحيل قلاب باتل هم لَ
 نيا هللا ىَدَهْف مهني ايغب تالا مهن َءاَجاَم ٍدْعَب ْنِم ُةَوُنْوَأ َنيِذَلا الإ هيف

 طارص ىلإ ءاشي ْنَم ىِدِهَي ُهَللاَو هند ّقحلا َنِم ِهْيَف اوفلتخا امل اما

 مالكلا فيعاضت ىف ەتو َنيْذْلا لإ هيف فلتخا امو: لخدأ« 40 مِيقَتْسُم

 ةيآلا ينعم «مهم رمأل جحلا صيصخت لب «بانطإالو راركت هيف سيل :تلق(١)
 ةولصلاك :ةينيدلاو ةيويندلا مهرومأ ىف مهتاقوأ سانلا اهب فرعي ةلهألا نإ :لق

 فرعيو مهعلاطم فالتخاو مهنادلب نيابت بسح ةفلتخم مهتاقوأ نوكتو ءموصلاو

 مهتاقوأ اوكرتي نأ سانلا ىلع بجيو «ىرقلا مأ قفأ رابتعاب جحلا تقو اضيأ اهب

 ىلإ بهذ نم ىلع در ةيآلا ىفف ءىكملا خيراتلا بسحب جحلا اودؤيو ةيلحملا

 .«“ةلهألا ديحوت ” لب ؛ملاعلا راطقأ عيمج ىف دايعألاو مايصلا ىف “ةلهألا ديحوت”

 امكف «تادابعلا نم هاوسام امأو ءبسحف جحلا ىف نوكي سابسانم ريبعتلا ناك نإ

 .اضيأ دايعألاو مايصلا تاقوأ دحوتال اذك «ملاعلا عيمج ىف ةالصلا تاقوأ دٌحوتال

 دقو «نيلوعفم ىلإ ىدعتي راذنإلاو ءةمايقلا موي :عمجلا مويو “”ىروشلا ةروس(؟)
 :ىناثلاو ءاهلوح نمو ىرقلا مأ :لوألا لوعفملا انههف ءءابلاب امهيناث لمعتسي
 . عمجلا موي

 7١ ةرقبلا ةروس(4) ۸۸ لمنلا ةروس (۳)
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 “فالتخالا” نم دارملاذأب اناذيأو “اوفلتخا”: ريمضل انايبب ضعبب هضعب مظتنملا

 ضعب نمآ نأب :باتكلا لوزن دعب ةوعدلا ةمأ ىف عقاولا فالتخالا وه :انهه
 .'›ضعب رفكو

 رجلا فرح ةدايز

 ءهب لوعفملا وأ ءلعافلا ىلع رجلا فرح ىلاعتو هناحبس ديزي دقو

 :وحن «لاصتالا ديكأتل ءرجلا فرح ةطساوب لعفلل الومعم هلعجيو
 .ىه ىمحت ىأ' ”اَهْيَلَع ىمُْحي َمْوَي >:ىلاعت هلوقو

 ءرفكلا ىلع ةقفتم :ىأ هدا مَا سائلا ناك 8:ىلاعت هلوق ینعم ذئنیحف ر

 ىلع ةعمتجم:ىأ# ٌةَدِجاَو َةّمَأ الإ ُساَنلا ناک امو )>:ىلاعت هلوق ىنعم وه اذهو
 ءرفكلا ىلع اورصأ مهضعبو اونمآ مهضعبف ءايبنألا ثعب دعب ىأ (ارفلتخاف) رفكلا

 هيف اَميِف مُهنيب ىِضَقَل كبَر نِم ْتَفَبَس ةَمِلك ًالوُلَو »+ كالهلا ىضعقي اذه مهرارصإو
 مهلهمأ اذلف ءىمسم لجأ ىلإ كبر ةملك تقبس نكلو :ىأ( ١5 سنوي)# َنوُفِلَتْخَي
 نأ ىنعملا اذه ىلع ليلدلاو .مهرمأ لابو نوقوذيف مهلجأ ءاج اذإف ءمهلجأ ىلإ
 .نيكرشملا لاوحأ فيعاضت ىف ةقوسم ةيآلا

 ُلَجْدُي ْنكلَو ُةَدِجاَو ُةَّمَأ ِمُهَلَعَجَل هللا َءاَش ولو: یلاعت هلوق ىنعم امأو :هيبنت

 ءاش ول ىأ (8 ىروشلا )يِريِصََْلَو يَلَو ْنِم ْمُهَلاَم َدوُمِلَظلاَو ِهتَمْحَر ىف ُءاَّي ْنْم
 هفالخ نرعيطتسيال ثيحب ناميإلا وأ رفكلا ىلع ةقفتم ةمأ سانلا لعجل هللا

 ديري هّللاو نولعفي اميف نيراتخم ريغ مهنوكل هللا ةمحر نوقحتسيال ذئنيح مهنكلو

 مأ رذئيل هلوسر لسرأ مث ءمهاوقتو مهروجف مهمهلأف ءهتمحر ىف ءاشي نم لخدي نأ
 ىف وهف هسفن ملظ نمو «ةنجلا ىف وهف هب نما نمف ءعمجلا موي اهلوح نمو ىرقلا
 ىضر سابع نبا لوق ىنعملا اذه ىلع ليلدلاوءريصنالو ىلو نم هل سيلو ريعسلا
 .نيلاضوأ نيدتهم ىأ دحاو نيد ىلع ىأ ةدحاو ةمأ :لاق هنإف ءامهنع هللا

 كوبي ْنكلَو ٌةَدِحاَو َةَمَأ ِمُكلَعَجَل هللا َءاَشْوَلَو» :ىلاعت هلوق ىنعم وه اذهو
 (48 هدئاملا 4 تاريخا اوقبتساف مك انآام ىف
 (ب زونكل ريمضلاو ؛اديدش هنخسأ:ديدحلا ءامحإ ىمحأو ٠٠١ ةبوتلا ةروس(؟)
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 ىسيعب مه انيفق ىأ'”4مَيْرَم ِنْبا ىسيعب مهراَثآ ىلَع اَنْيَمْقَو )»:ىلاعت هلوقو»
 . ميرم نبا

 لاصتالا واو
 ةريثك عضاوم ىف لمعتست "واولا ” نأ ىهو ؛ٌةتكن انه ملعُي نأ ىغبنيو

 : وحن «فطعللال «لاصتالا ديك وتل

 ٠ يَةَنَلَت اًجاوزآ متن و - ىلاعت هلوق ىلإ - ُةَعِقاَوْلا بعقود: ىلاعت هلوقە

 ." اَهُباَوْبَأ ْتَحِتَْو اَهو ُءاَج اَذِإ ىتَح:ىلاعت هل وقوه
 لل ا ١ 4ما نبذل هللا صْحَمِْلَو ط:ىلاعت هلوقو
 رانلا تفذح مث ءرانلاب ىه ىمحت:هلصأو «مالكلا نم ةموهفملا لاومألا جد

 اذإف :ريمألا ىلإ ةصقلا ٍتعفر :لوقت امك ءريكذتلا ىلإ ثيناتلا ةغيص نم لقتناف
 .ريمألا ىلإ عفر :تلق ةصقلا تحرط

 ريمضو «هعبت اذإ :تالفرثإ نالفافق :لاقيو« عابتالا :ةيفقتلاو 45 ةدئاملا ةروس(١)

 امهدحأ نيلوعفمل دعتم ليق امك لعفلاو ءاوملسأ نيذلا نييبنلل رورجملا عمجلا

 .ميرم نبا ىسيعب مهانيفق :ريدقتلاف ؛ءابلاب رخالاو هسفنب

 ١-۷ ةعقاولاةروس( ۲)

 :ىأ “دق ” ريدقتب ةيلاح ةلمجلاوءلاحلل واولا نأ روهشملاو ۷۳ رمزلا ةروس(۳)
 (باوبألا مهل ةَحَفُم نذع ُتاَنَجم :ىلاعت هلوقك ءاهباوبأ مهل تحتف دقو اهو ءاج

 ؛مهل نيرظتنم اوفقوو ءاهباوبأ اوحتف تانجلا ةنزخ نأك «حعفلا مدقتب كلذ رعشيو
 هل ةرظتنم فقتو ؛همودق لبق ةفايضلل وعدملل لزنملا باب مدخلا حتفت امك اذهو

 اذإ ىتخ»:رافكلا قح ىف ىلاعت لاق دقو «هيفام ماركإلاو مارتحالا نم كلذ ىفو

 رئاسك ىهف ,ةحوتفم ريغ مهئيجم لبق تناك و اهولخديل 4اَهْباَوبَأ ْتَحِتُف اًهَوُءاَج
 ءاهيف نونجسي نيذلا «مئارجلا باحصأ ىتأي ىتح ةقلغم لازتال نوجسلا باوبأ
 (”4و ؟ 4:74 حورلا نم )مهيلع تقلغأ اهولخد اذإف ءاهولخديل حتفتف

 ١4١ نارمع لا ةروس(4)
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 لاصتالا ءاف

 7 جحلا باتك حرش ىف 'ىنالطسقلا لاق ءاضيأ “ءافلا ” دازت كلذكو

 فاوط نم هيزجي له ءجرخ مث ةرمعلا فاوط فاط اذإ رمتعملا باب ىف

 (9:؟ع ادَّوْلا

 اهقوصل ديكأتل فوصوملاو ةفصلا نيب فطاعلا طسوت زوجيو

 لاق(« ضَرَم مهبول ف َنْيِذَلاَو ةزففاتملا لوق ذِإإؤ:وحن ءفوصوملاب

 .اًديز كبحاصب تدرأ اذإ "كبحاصو ديزب تررم ” :لثم وه «*”:هيوبيس

 باك اهل الإ ٍةَيرق ْنِم انّه امو ]ب :یلاعت هلوق ىف «”ىرشخمزلا لاقو

 ءىرصملا «ىبيتقلا ءىنالطسقلا كلملا دبع نب ركب ىبأ نب دمحم نب دمحأ:وه(١)
 ءةرهاقلا ىف هتافوو هدلوم ه۹ ۲۳ ةنس ىفوتو ه م١6 ةنس دلو:ثيدحلا ءاملع نم

 حنملا ىف ةيندللا بهاوملاو ءىراخبلا حيحص حرشل ىراسلا داشرإ :هبتك نم

 .ةيوبنلا ةريسلا ىف ةيدمحملا
 .هّللا همحر ىراخبلا مامإلل حيحصلا عماجلا نم(؟١

 4۹ لافنألا روس( 6) ۳۲۹ ص ثلاغلا ءزجلا(۳)

 هيوبيس بلقملا ءرشب وبأ ءالولاب ىثراحلا ءربنق نب نامثع نبورمع:وه(ه)
 لوأو ةاحنلا مامإ ه٠8/١ ةنس ىفوتو ه١ 4/7 ةنس دلو (حافتلا ةحئار ةيسرافلاب)

 ءدمحأ نب ليلخ مزلف ةرصبلا مدقو ءزاريش ىرق ىدحإ ىف دلو ءوحنلا ملع طسب نم
 هدعبالو هلبق عنصي مل وحنلا ىف “هيوبيس باتك” ىمسملا هباتك فنصو «هقافف

 فالآ ةرشعب ديشرلا هزاجأو ءىئاسكلا رظانف دادغب ىلإ لحرو «ع وبطم وهو «هلثم

 .اهب ىفوتف زاوهألا ىلإ داعو ؛مهرد
 ةمئأ نم :مساقلا وبأ ءهللا راج ءىرشخمزلا ىمزراوخلا رمع نب دومحم وه(5)

 هنس (مزراوخ ىرق نم) رشخمز ىف دلو بادآلاو ةغللاو ريسفتلاو نيدلاب ملعلا
 ريسفتلا ىف فاشكلا هلو هّللا راجب بقلف انمز اهبرواجف ةكم ىلإ رفاسو ه۷
 هه ةنس ىفوت ءاهريغو لصفملاو ةغالبلا ساسأو
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 امكءامهنيب واولا طسوتتال نأ سايقلاو ؛ةيرقل ةفص ةعقاو'':ةلمج''::4مّوْلْعَم
 ديكاتل تطسوت امنإو "4م اهل الإبر نم انگل امو )و :ىلاعت هلوق ىف
 ,بوث هيلع ديز ئىن ءاج:لاحلا ىف لاقي امك.فوصوملاب ةفصلا قوصل

 ''؛(ىهتنار بوث هيلعو ديز ىن ءاجو

 ةدحاو ةملك نم نيينعملا ةدارإو ءرئامضلا راشتنا

 نيينعملا ةدارإو رئامضلا راشتنال دارملا مهف ىف ةبوعصلا نوكت امبرو
 : وحن ءةدحاو ةملك نم

 ":(نْوُدَمْهم مهنا ْنْوْبَسْحَيَو «ِلْيسلا ِنَع ْمُهَنْوُدَصَيَل مُهَِّو: ىلاعت هلوق»
 .نودتهم مهنأ سانلا بسحيو «ليبسلا نع سانلا نودصيل نيطايشلا نأ ىنعي
 ىفو /”"”دحاو عضوم ىف ناطيشلا هب دارملا هنر لاق :یلاعت ەڵلوقرە

 .كلملا رخآلا عضوملا

 لوقو ريح ْنِم ْمُْفَفناَم :ْلُق ؟َنْفِفُْياذاَم َكَنْوُلَْسَيَل :ىلاعت هلوقوو
 قافنإ ىأ :هانعم لوألاف "وفعلا: لف ؟َنْرَعْفَنُي اًذاَم َكنْوْلَيْسَي و : ىلاعت

 ءفرصملا نع لاؤسلاب قداص وهو ؟نوقفني قافنإلا نم عون ٌىأو ؟نوقفني

 موُلْعُم باتك اَهَّلَوب :ىلاعت هلوق :ىأ (؟ر ؛ رجحلا ةروس(١)
 ٠٠۸ ءارعشلا ةروس(۳)

 ىف صنلاو اًضيأ ىنالطسقلا نم لقنلا ىهتنا هبو ؛ىرشخمزلا مالك ىهتنا :ىأ(4)
 (ةتكلك عبط 0١4:١) فاشكلا

 :ىأ دودتهم مهنإ :هلوقو ؛رئامضلا راشتنال لاثم اذهف ۷ فرخزلا ةروس(©)

 .مهوعبتا امل الإو ؛قحلا ليبس ىلإ نودتهم نيطايشلا نأ سانلا بسحي

 ةملك نم نيينعملا ةدارإل لاثم اذهو ۲۷ ر۴۳ ةيآ ىف نيعضوم ىف ق ةروس ىف(5)

 .ةدحاو

 ۲٠٠ ةرقبلا ةروس(۸) ۲۷ ةيآلا ىف اذه(۷)

 .ةدحاو ةملك نم نيينعملا ةدارإل لاثم اضيأ اذهو۹٠۲ ةرقبلا ةروس(۹٩)
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 ؟نوقفني لام ّىأ :هانعم ىناثلاو ؛اعاونأ فراصملا رابتعاب ريصي قافنالا نأل

 :ىتش ناعمل امهوحنو “ءىش” و "لعج ”ظفل ءيجم :“ليبقلا اذه نمو
 “يرْؤنلاو ِتاَمْلَلا َلَعَجإ»: ىلاعت هلوقك «قلخ ىنعمب “لعج ” ءيجيدقم
 “هارد امم هلل اٌولَعَجَو:یلاعت هلوقک ءدقتعا ىنعمب نوكي دقوم

 وحن ءاهريغو قلطملا لوعفملاو هب لوعفملاو ءلعافلا ناكم“ءيش” ءيجيو

 قلاخ ريغ نم ىأ 16 ٍءْيَش رع ْنِ ال م :ىلاعت هلوق»
 فئوصت امم ئش نع ىأ چيس نع یاست الف :یلاعت هلوقوم
 0 .ىرمأ نم هيف

 وحن «هنع َربخملا بطخلاو أبنلاو رمألاب ديري دقو

 .ةبيجع ةصق ىأ 74 مْيِظَع أَن وه : ىلاعت هلوق#
 امهنم دارملا فلتخي امهانعم ىف امو رشلاوريخلا اتملك :كلذكو

 .عضاوملا فالتخا بسح

 لعب ىلصألا اهماقم ةيا ىلإ ردابي دق :تايالا راشتنا :"ليبقلا اذه نمو

 *اهمتيف ةصقلا ىلإ د وعي مث ءةصقلا مامت لبق اهرك ذيف ءةصقلا داريإ

 :ىلاعت هلوق وحن ةوالتلا ىف ةرخأتم ءلوزنلا ىف ةمدقتم :ةيألا نوكت دقو

 ُلْوفْيَسظ:ىلاعت هلوقو لوزنلا ىف ةمدقم "'يَكِهجَو َبْلَقَت ىر دقه
 .سكعلاب ةوالتلا ىفو ؛ةرخأتم "٠ ءاهفسلا

 اونيوتالر: ىلاعت هلوق وحن ءرافكلا لاوقأ فيعاضت ىف ُباوجلا ج ردي دقو

 )١ ةدحاو ةملك نم نيينعملا ةدارإ ليبق نم ىأ( .

 ٣ه روطلا ةروس( ٠١١ )٤ ماعنألا ةروس (۳) ١ ماعنألا ةروس (۲)

 .مالسلا هيلع ىسوم انديسل رضخلا لوق نم اذهو 7٠١ فهكلا ةروس (8)

 رئامضلا راشتنا ليبق نم ىأ (۷) ٦۷ ص ةروس(1)

 4١؟ ةرقبلاةروس(١١) ”١1 ةرقبلاةروس (8) .٠ رجحلا ةروس ىفامك (8)
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 "04 مُئيِتْوَأ ام َلْعِم ٌدَحَأ ىتْوُي نأ هللا ىَدَه ىَدُهْلا نإ :ْلُق _ ْمُكَْيِد َعبَت ْنَمِلَألإ م مهو مى رس م 8

 ؛ةيافك هانركذ اميفوءريثك ليصفت ىلإ جاتحت ثحابملا هذهف:ةلمجلابو
 ؛هتوالت دنع رومألا هذه رضحتساو «ةداعسلا لهأ نم ميركلا نآرقلا أرق نمو

 روك ذملا ىلع روكذملا ريغ سيقيو «هازغمو مالكلا ضرغ لمأت ىندأب كردأ
 .ىرخأ ةلثمأ ىلإ لائم نم لقتنيو

 سماخلا لصفلا

 ىف
 ىلقعلا زاجملاو ضيرعتلاو ةيانكلاو هباشتملاو ءمكحملا نايب
 "::مكحملا

 ىنعم الإ مالكلا كلذ نم ةغللاب فراعلا كردي الام وه مكحملا نأ ملعيل

 اضرتعم هللا ىَدُه ىَدُْلا دإ لف ]:ىلاعت هلوقب ىتأو 7 نارمع لآ ةروس )١(
 فطل نمل راضريغ مهديك نأ ىلإ ةراشإلا :ضارتعالا ةدئافو ؛هقلعتمو لعفلا نيب

 ىدهلا نأ اًضيأ ديفيو ءهيف بلصتلا ةدايز وأ ءمالسإلا ىف لوخدلاب هب ىلاعت هللا

 *:7٠١( حورلا هروهظ ىلوتي ىدلاوهف هاده
 هأ نَه تامكحم ٌتاَيآ ةنم ءَباَبكْلا َكِيَلَع َلَرنَأ ىِذَّلا وه :ىلاعت هللا لاق (۲)
 عنملا :ةغل هلصألا مكحملا امأف (7/ نارمع لآ ةروس)# تاهباشتم ُرَخَأَو باتكلا

 ةَمكَحو ؛ملظلا نم ملاظلا هعنمل :مكاحلاو ؛تعنمو تددر ىنعمب تمكحأ :لوقت

 ةانعم ىف فلتخاف حالطصالا ىف امأف ءبارطضالا نم سرفلا عنمت ىتلا ىه :ماجللا

 ءالاوقأ رشع ةعضب نيعبرألاو ثلاثلا عونلا ىف ناقتإلا ىف ىطويسلا ركذو

 :هباشتملاو اذحاو اهجوالإ لمتحيالام :مكحملا نأ: فنصملا دنع راتخملاو

 َتاَيآ نما: یلاعت هلوق:١:١١4ر ةغلابلا هللاةجح ىف لاق دقف ءاهجوأ لمتحاام

 مكحملا اّمأف (/نارمع لآ ةروس )4ٌتاَهِباَشَتُم ُرَخَأَو باتا أ َّنُه ٌتاَمَكَحُم
 ملاظلا هعنمل :مكاحلاو ؛تعنمو تددر ىنعمب تمكحأ :لوقت « عنملا :ةغل هلصأف

 .بارطضالا نم سرفلا عنمت ىتلا ىه :ماجللا ُةَمكَحَو ؛ملظلا نم
 ےس ىف ناقتالا ىف ىطويسلا ركذو ءهانعم ىف فلتخاف حالطصالا ىفامأف
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 نوقشي نيذلا اننامز ٌىَقّقدم ُمهفال «نيلوألا برعلا ْمِهَف ربتعملاو؛اًدحاو
 ءاهباشتم مكحملا لعجي لاضغع ٌءاد غرافلا قيقدتلا نإف َةَرعَّشلا

 :هباشتملا

 : نيينعم لمتحي ام وه هباشتملاو

 ىنرمأ ريمألا نإ اَمأ 57 :لجر لاق امک «نيعجرملا ىلإ ريمضلا عوجر لامتحالو

 . “! هللا هنعل ءانالف نعلأ نأ

 ىف متسَمالىلاعت هلوق وحن«نيينعم ىف ةملكلا كارعشال وأ#
 .ديلاب سمللاو عامجلا

 اوحسماو»:ىلاعت هلوق وحن ءديعبلاو بيرقلا ىلع فطعلا لامتحالوأ م

 .رسكلا ةءارق ىف'”14 ْمُكلجْرأَو كس رب
 هللا لإ ُهلْيوأَت ُمَلْعَي امو :ىلاعت هلوق وحن «فانیتسالاو فطعلا لامتحالوآ
 ۰ ."”يملعْلا ىف دوخسارلاو

 نأ :فنصملا دنع راتخملاو ءالاوقأ رشع ةعضب نيعبرألاو ثلاثلا عونلا حج
 ىف لاق دقف ءاهجوأ لمتحا ام هباشتملاو ادحاو اهجوالإ لمتحيالام :مكحملا

 باَتكْلا مأ نه ٌتاَمُكْحُم تاي ُهنِمإل:ىلاعت هلوق :(4 ١5:١ رةغلابلا هللا ةجح
 :لثم ءادحاو اهجوالإ لمتحي ملام مكحملا نأ رهاظلا .لوقأ 4 تاههباشتم خاو

 امنإو ءاهوجو لمتحاام :هباشتملاو ؛ مكن وخأو مكبو مكنهمأ مكيلَع تمرح

 اَميِف حانج ِتْحِلّصلا اوُلِمَعَو اونَمآ َنيِذَلا ىَلَع سيلا :ىلاعت هلرقك اهضعب دارملا
 «ضرألا ىف داسفإ وأ ىغب نكي ملام رمخلا ةحابإ ىلع نوغئازلا اهلمحماومِهَط
 ها ميرحتلا لبق اهيبراش ىلع اهلمح حيحصلاو
 5 ةدئاملا ةروسو 4 ءاسنلا ةروس(١)

 . ديعبلا ىلع فطعلا نيعتيف بصنلا ة ءارق ىف امأو 5 ةدئاملا ةروس (؟)

 ىلإ در اذإام :امهدحأ :نيبرض ىلع هباشتملا :ىباطخلا لاق ۷ نارمع لآ ةروس (۳)

 رهو «هتقيقح ىلع فوقولا ىلإ ليبسالام :رحخآلاو «هانعم فرع ,هبربتعاو ,مكحملا

 حر .هيف نوباتريف ء«ههنك نوغلبيالو «هليوأت نوبلطيف «غيزلا لهأ هعبتت ىذلا
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 ''::ةيانكلا
 مالا كلذ توبث هب دصقي الو ءماكحألا ن :م امكح تبغي ن :أ ىه ةيانكلاو

 الث ضعبب اهضعب ر ءابتعا دنع تايآلا :نارقلا تادرفم ىف بغارلا ياقو (سب
 شتمو هجر نم مكحمو ءقالطإلا ىلع هباشتمو ؛قالطإلا ىلع وكحم : ب رضأ

 هيلع فوقولا ىلإ ليبسال برض :برضأ ةثالث ىلع هباشتملا عيمج مث ءهجو نم
 ىلإ ليبس ناسنإلل برضو ؛كلذ وحنو ضرألا ةباد جورخو ةعاسلا تقوك
 مخب ؛ نيرمألا | نيب ددرتمه برضو :ةقلغمل ةقلغملا هاكحألاو ةبيرغلا ظافلألاك هتف رعم

 ا

 هل صب هيلا راشملا وهو مهنود نم ىلع ىفخيو ءملعلا ىف نيخسارلا ضعب هتثرعمب

 . "1 ,نيدلا ىف ِهّقَف وهلا ”: سابع نبال ملسو هيلع هللا ىلص
 ليواح هملعو ن

j] 2 2 1 . 5 َّ -75 ,-1  

 ملل ا هئيوات ملعيامو © :هلوق بع کا ل تف رع اده تف رڪ اداو

E ra an i 1يجو امهنم دحاو لكل نأو ءنازئناجع ملعلا ىف ن حسا رلاوډي :هلوقب هلصوو  

 ( نوعب ر ا عون لاقت )ر یتا ھدشتمن صفت هيلع لد ام بسح 0 1 ج راأا ے ہا 0.١ ىدهلا م١ ث- معأأ .

 < 2 e, i“ - و ا "ا 5 1 6" . ٤

 ةعاربلا 5 ةيانكلا ل دعت ب رګ س هع e 5 لاش دن ىف ىشك رزلا ناك( / ١

 ةحيصقلا وهعاشما رثكأو : ىم رص معن ف جي رصتنا ند غلب وهدنع يهو ,ةغالبلاو

 :ثيدحلا ىفو ءر ايذلا رهاع: رازإلا فيفع لال ا ج رئ ف اهنمو :تايانكلا ىراجم ىلع
 ےک

 ىك و ءرزنملا دشب دشب ءهطولا ثارت نع ربككف راما دش و ههأ طصَقبا رشعلا لحد اذا ٠ ناك

 يا ءان ت یل شفط( ن ٠ نا عسب عاب :ةيسمعلاب َءامحلا ےک
e erتس ا ےس و ےک - " 

nh ia 000 1 ۲ 
 . باسل ره دنع یهو :همس د حب رشت ريع له دب هبا من ..ےس نخ هب جب و . 4 ٠٠6 . | 1١ ١ 8 ص ١ ١ ٤

 ىف م ر با ل رس یک ىنعم تادنإ ری لا .ةفللا فهل ء طل ظا 8 کک دال . . نه ھنکتملا دن ر نا

 البد هنعحيو هيلآ هب ىموك اروح یئ هلدرو هبا ره ىنعم ىلإ .مجي نكلو a 51 *” ه . - . ٠ .٠

 دام ىلا كو ”داحللا بوعأ مهلك هادم .ىلو هير ن ف دا رمل ىنع ديف هع
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 امك ءىلقعوأ ىداع موزلب همزال ىلإ بطاخملا نهذ لقتني نأ دصقي لب «هنيعب

 نم ةواخسلا ىنعم مهفيو “دامرلا ميظع”:مهلوق نم ةفايضلا ةرثك ىنعم مهفي
 .6>"2ناتطوسبم ُهاَذَي لَب ن: یلاعت هلوق

 ةسوسحملا ةروصلاب دارملا ىنعملا ريوصت
 كلذو ؛ليبقلا اذه نم ةسوسحملا ةروصلاب دارملا ىنعملا ريوصتو

 هللا ىلص انيبن ةنسو ميظعلا نآرقلاو ؛مهبطخو برعلا راعشأ ىف عساو باب

 : وحن «هب لوحشم ملسو هيلع
 سيئرب ناطيشلا هّبش:"”4(ُكِلجَرَو َكِلْيَخب ْمِهْيَلَع ْبِلَجأَوء:ىلاعت هلوقە
 لخدا”و “ةهجلا هذه نم لاعت”:لوقيف ءهباحصأ ىداني ثيح«قيرطلا عاطق
 .“ةهجلا كلت نم

 هلوقو ؛“ياَدَس مهفلخ نمو دس ُمِهْيِدْيَأ نيب ب ؛نم انلَعَج وو ىلاعت هلوقوو

 نمب تايآلا ربدت نع مهضارعإ هبش (*:ةيداغأ ْهقانغأ ف اَنَلَعَجاَنِإِ : ىلاعت
 .ًالصأ رظنلا عطتسي ملف ةهج لك نم دَس هيلاوح ىنب وأ هادي ْتْلُع

 ءكرطاخ عمجا ىنعي"بْهرلا نم كَحاتج كيلا ممضاوإ#:ىلاعت هلوقوم
 .“لابلا قلقو بارطضالا عدو

 ريغ مهنأ ديري “ارفغأ نرق ىلع یباحصأو ىنأك ”:هلوقكو ١4( ءارسألا ةروس) صم
 (ىنالقابلل نآرقلا زاجعإو ناهربلاو ؛ 5 ص زاجعإلا لئالد نم) نينئمطم
 .اًدج همركو هدوج ةعس نع ةيانك هيفف“ 4 ةدئاملا ةروس(1)

 < ؛ ءارسإلاةروس(") . ةيانكلا ليبق نم ىأ(؟)
 هلجَرو هلیخب هب الجإو هتوصب هُزاَرْفَتَسا نوكي نأ مهضعب زّوجو :ىسولآلا لاق(4)

 اتوص مهب توصف «موق ىلع عقو اًراوغم ناكف,هيوغُي نم ىلع هطّلستل اليثمت
 ؛مهلصأتسا ىتح ةلاجرو ةلايخ نم هدنجب مهيلع بلجأو ءمهنكامأ نم مهجعزب
 ١١7:1١6( حورلا )ها ةيليثمت ةراعتسا مالكلا ىف نوكي نأ هدارمو

 ۳۲ صصقلاةروس(۷) 6 سني ةروس(") 4 سي ةروس(6)
 ےک داری نأ :ىناثلاو :فاشكلا ىفو ءطبضلاو دّلجتلا نع ةبانك حانجلا مضف(0)
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 :فرعلا ىف“ كلذريظنو
ه ىلإ برضي هنأ فيسلاب ريشي لجر ةعاجش نيبي نأ دحأ دارأ اذإ هنأ

 هذ

 قافآلا لهأ هتبلغ نايب الإ هدوصقم سيلو ءةهجلا كلت ىلإ برضيو ءةهجلا

 .رهدلا نم ةرم هديب فيسلا ذخأي ملولو «ةعاجشلا ةفصب

 وأ ؛“ىنزرابي ضرألا هجو ىلع ادحأ ىرأال”:لوقي نالف :نولوقيوأ»

 ةبلاغم ّتقو ةزرابملا لهأ ةئيهب نوريشيو “اذكو اذك لعفي نالف ” :نولوقي

 .ًالصأ لعفلا اذه لعفي ملو ءطق لوقلا اذه هنع ردصي ملولو ؛مصخلا

 7“ ىمف نم ةمقللا ع زنو ىنقنخ نالف” :نولوقيوأم

 “ضيرعتلا
 هنم ضرغلا نوكيوءاًركنم وأ اماع امكح ىلاعت هللا ركذي نأ ضيرعتلاو

 ىف ىتأيو ءنيعم لجر لاح ىلع ةيبنتلا وأ ءصاخ لجر لاح ىلإ ءاميإلا

 ىتح ءةيحاصعلا بالقنا دنع هددشتو ء«هسفن طبضو هدلجت هيلإ هحانج مضب ےہ

 ءامهاخرأو هيحانج رشن فاخ اذإ هنأل ءرئاطلا لعف نم ةراعتسا؛ بهريالو برطضيال

 اذإ :ىأ بهرلا لجأ نم :بهرلا نم :ىنعمو ؛ناَرَمَشَم ءهيلإ نامومضم هاحانجفالإو

 هبيصي ناك ىذلا بهرلا لعج ؛كحانج كيلإ ممضاف ةيحلا ةيؤر دنع بهرلا كباصأ

 ۷١:۲١( حورلا رها هيلإ هحانج مض نم هب رمأ اميف ةلعو اببس
 .ةسوسحملا ةروصلاب دارملا ىنعملا ريوصت ريظن ىأ(١)

 .ازرابتف «هلتاقف هيلإ جرخ :ةَرَراَبم هّزَراب(؟)
 ةروصلاب دارملا ىنعملا ريوصت ليبق نم اهلك هذه لاثمأو تاريبعتلا هذه(7”)

 .تومي ىتح هقلح ىلع دش :رصن باب نم اقنخ هقنخو ؛ةسوسحملا

 لاق «,حيرصت ريغ نم كدارم عماسلا هب مهفت ام :ةغل مالكلا ىف ضيرعتلا )٤(

 نم عقوأ ضيرعتلاو «حاصفإلا نم غلبأ ةيانكلا نأ ىلع عيمجلا عمجأ دق :ىناجرجلا
 لئالد )ها ةقيقحلا نم غلبأ اًدبأ زاجملا نأو ًالضفو ٌةيزم ةراعتسالل نأو ءحيرصتلا
 (48 ص زاجعإلا
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 هيلع بطاخملا فّرعي ىتلا لجرلا كلذ تايصوصخ عب مالكلا “ن وضع
 و ؛ةصقلا كلت ىلإ جاتحيو « عضوملا اذه لثم ىف ركفلا ىف ئراقلا قّرغيف

 لابام ”:لوقي صخش ىلع ركدي نأ دارأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك
 :امكو,''”اذكو اذك نولعفي ماوقأ

 كاَرْمأ ُهَلْوُسَرَو هللا ىَضَق اذ ٍةَمِمْؤُم الز ِنِمْوُمِل تاك اَمَوإظ: ىلاعت هلوق ىفو

 .هيخأو بنيز ةصقل ضيرعت © ةيآلا

 ركب ىبأب ضيرعت «'”4ِةَعّسلاَو ُمكْنِم ٍلْصَمْلا اوُلْوَأ ٍلتاَيَالَوإ:ىلاعت هلوق ىفوو
 , هنع هّللا ىضر قيدصلا

 . مالكلا  ىوحف نوك ر ديال ةصقلا كلت ىلع اوعلطي ملامروّصلا هذه ىفف

 “ىلقعلا زاجملا

 هب لوعفملا لعجيوأ ءهلعاف ريغ ىلإ لعفلا َدَنْسُي نأوه :ىلقعلازاجملاو

 .هتاّيطو هئانثأ ىف ىأ اذك كمالك نوع ىف ىن ءاج :لاقي(١١

 .فاطعتسالا ىف غلبأ نوكيل ءهيلعرتسلا دصقل (؟)

 هتمع ةنبا اهنع هللا ىضر شحج تنب بنيز ىف تلزن ."5 بازح ألا ةروس(”)
 اهبطخ ؛هّللا دبع اهيخأ مساو ؛بلطملا دبع تنب ةميمأ :ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا دبع اهوخأ اهقفاوو ءتبأف «ةثراح نب ديز هالومل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهحكنأف ءاملسو ايضرف «ةيآلا تلزنف ؛كلذ ىلع

 اًرازإو اعردو ةفحلمو اًرامخوءارهم امهرد نيتسو ريناند ةرشع اهيلإ قاسو اذيز
 (اصخلم ۲۳:۲۲ حورلا )رمت نم اعاص نيئالثو ماعط نم ادم نيسمخو

 ىف ملكت نيح «هّدْفر اًحطسِم مَّرح امل ركبابأ كلذب بطاخ ۲۲ رونلا ةروس(٤)
 .كفإلا ثيدح
 .ىواحفو راحف ج لئاقلا هيلإ هجتي ىذلا هامرمو هنومضم :لوقلا ىوحف(©)

 ليوأتلا نم برضب«ةلاصإ هل ىه ام ريغ ىلإ ةملكلا دنست نأ :وهو ىلقعلازاجملا(1)

 امنإو «هريغ لعافلاو مه َءاَنبأ حُبي: ىلاعت هلوقك و «هيف اببس ناک اذإ :هابأ دیز بسك
 ( بسن 4اًمُهَسال امهنَع عزتي :ىلاعت هلوقكو ؛هب رمآلا هنوكل هيلإ لعفلا بسن
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 هنأ ملكتملا ىعّديو ءامهنيب ةهباشملا ةقالعل « ةقيقحلا ىف هب لوعفمب سيلام
 (') هدارفأ نم درفو «هدادع یف لحخاد

 .نيئانبلا ضعب ىنابلا نأ عم “رصقلا ريمألا ىنب ” :نولوقيامك»

 ىف ىلاعتو هناحبس هللا وه تبنملا نأ عم “لقبلا عيبرلا تبنأ ”:نولوقي امك وه
 .باوصلاب ملعأ هللاو «"عيبرلا لصف

 ثلاغلا بابلا
 ىف

 عيدبلا هبولسأ حرشو « نآرقلا مظن فئاطل نايب

 لوألا لصفلا

 ىف

 هيف روسلا بولسأو «ميركلا نآرقلا بيترت
 نم بلطم لك رك ذيل نوتملا جهنم ىلع الصفم ابوبم نآرقلا لعجُ مل

 لكأ هببس نأل هللا هنعل  سيلبإ ىلإ اهّللا لعف وه ىذلا  ٌعرتلا سب
 اًمويظىلاعت هلوقك و ؛نيحصانلا نمل امهل هنأ امهايإ هتمساقمو هتسوسو هببسو ءرجشلا

 ْعَصَن ىتح 8 :ىلاعت هلوقكو ؛هيف هعوقول ءفرظلا ىلإ لعفلا بسُن ياش ناَدلِوْلا ُلْعجَ
 .ايزاجم اًدانسإ ءاهلهأل وهو ءبرحلا ىلإ تالآلا عضو دنس باَهَراَروأ ٌبَرَحْلا

 .هب لوعفملا وأ لعافلا دادع ىف هنأ ملكتملا ىعدي :ىأ )١(

 ىلإ لعفلا نودنسيو ءعضاوملا ضعب ىف طئاسولا نوفذحي دق فرعلا لهأ :ىأ (؟)

 .دنجلا ريمألا مزهو ءةنيدملا ريمألا ىنب :مهلوقك ءهل لعافب سيلام
 قاقرلا باتك ىف ىراخبلا مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف عيبرلا ىلإ تابنإلا دنسأ دق(*)

 لك نإو.ةولح ٌةَرِضَح لاملا اذه نإ «ريخلاب الإ ريخلا ىتأيال ":لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع

 اهاَنَرِصاَخ ْثدتما اذإ ىتح لكأت ءةَّرضُحْلا ةلكآ الإ ُملْيوأ اطبخ لتقي عيبرلا تبنأ ام
 (؟١15 ص ىراخبلا)ثيدحلا تلكأف تداع مث «تلابو ءتطلثو ترتجاف سمشلا ٍتلبقتسا
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 امكفءتابوتكملا ةعومجمك ميركلا نآرقلا ضرتفا لب ءلصفوأ باب ىف

 نامز دعبو ءانامرف لاوحألا تايضقتم بسح مهاياعر ىلإ كولملا هجوي

 صخش اهنؤدیف «ةريثك ُنيمارف عمتجت ىتحءارج ملهو ءرخآ انامرف نوبتكي

 هيبن ىلع هنأش لج قالطإلا ىلع كلملا لزنأ كلذك ءابترم اعومجم اهلعجيو
 .فورظلا تابلَطَتُم بسح ةروس دعب ٌةروس هدابع ةيادهل ملسو هيلع هللا ىلص

 ةظوفحم ملسو هيلع هّللا ىلص ىبنلا دهع ىف ةروس لك تناكدقو

 ىف صاخ بيترتب دحاو دلجم ىف اهلك روسلا تنّرد مث «ةدح ىلع ةطوبضم
 .0فحضُملاب ع ومجملااذه ىمسو ءامهنع هللا ىضررمعوركب ىبأ دهع
 وبأ ىلإ لسرأ:لاق :تباث نب ديز نع ١45(: ص) هحيحص ىف ىراخبلا ىور(١)
 ىناتأ رمع نإ : ركبوبأ لاقف ءةدنع باطخلا نب رمع اذإف ءةماميلا لهأ لعقم ركب

 نإ ىشخأ ىنإو ؛نآرقلا ءارقب ةماميلا موي (رثكودتشا رّرَحتسا دق لعقلا نإ :لاقف

 عمجب رمأت نأ ىرأ ىنإو نآرقلا نم ريثك بهذيف نطاوملاب ءارقلاب لعقلا ّرحتسا
 لاقف ؟ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلعفي مل ائيش لعفن فيك :رمعل تلق «نآرقلا
 تيأر دقو ؛كلذل ىردص هللا حرش ىتح ىنعجاري رمع لزي ملف !ريخ هللاو اذه : رمع

 ءكمهتنال لقاع باش لجر كنإ :ركبوبأ لاقو :ديز لاق .رمع ىأر ىذلا كلذ ىف
 لاق .هعمجاو نآرقلا عّبتتُف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ىحولا بتكت تنك دقو
 عمج نم هب ىنرمأ امم ىلع لقثأ ناكام لابجلا نم لبج لقن ىنوفلكول هللاوف :ديز
 وه :لاقف ؟ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلعفي مل ائيش نولعفت فيك :تلق ءنآرقلا

 ىبأ ردص هل حرش ىذلل ىردص هللا حرش ىتح ىنعجاري ركبوبأ لزي ملف !ريخ هللاو
 (هصوخ هنع ىحناذإ لخنلا ديرج) بسعلا نم هعمجأ نآرقلا تعبتتف ءرمعو ركب
 ىبأ دنع فحصلا تناكف لاجرلا رودصو (قاقر ةضيرع ضيب ةراجح)فاخْللاو
 . هارمع تنب ةصفح دنع مث ءضبق ىتح رمع دنع مث ,هللا هافوت ىتح ركب

 امل فحصملا ىف نآرقلا ملسو هيلع هللا ىلص عمجي مل امنإ :ىباطخلا لاق
 ىلص هتافوب هلوزن ىضقتا املف «هترالت وأ هماكحأ ضعبل خسان دورو نم هبقرتي ناک

 هظفح نامضب قداصلا هدعوب ءافوءكلذ نيدشارلا ءافلخلا هللا مهلأ ملس و هيلع هلل
 امهنع هللا ىضر رمع ةروشمب قيدصلا دي ىلع كلذ ءادتبا ناكف ؛ةمألا هذه ىلع
 (2 هللا لوسر لاق :لاق ءىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم ملسم هجرخأ ام امأو س
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 د
 روسلا ميسقت

 :."'هاسقا ةعب ,رأ ىلإ مهنع هللا ىضر ةباحصلا دنع ةموسقم روسلا تناك دقو

 __ ثيدحلا  نآرقلا ريغ ائيش ىنع اوبتكتال:ولسو هيلع هللا ىلص ل

 ناك دقو.ةص رصخم ةفص ىلع :ةصورصخم ةباتك ىف مالكلا نأل .كلذ ىفانيالف

 (۱۸ عون ناقتإلا )ها ةروسلا بترمالو ءدحاو عضوم

 لاقث.د ومس 6 اق .نا را رک کب أ عمجامل : لاف :هخی رات ىف ىرغظملا یکحو

 لاقف ےک رجب 86 2 ره کف رغسلا 3 ةنهس :مهصعب لاو :د کف را ہجنا ةرمس: مهصعب

 (11 عون ناقتإلا هب هومسف فحصملا هنوعدي اباتك ةشبحلاب تيأر :دوعسم نبا
 ىتفد نيب فحصلا نم عمج ام: ةثالثلا تاكرحلاب _ فحصملاو

 .فحاصم :عمجلاو :دودشملا «باتكلا

 نارقلا :وهنع هللا ىضر ءاملعلا لاق : 0١-344 ناهربلا ىف ىشكرزلا لاق(١)

 ثيدح ىف كلذ ءاح دقو : اصفملاوءىناثملاو. 5 رثملاو لوطلا : :داسقأ ةعبر ازيزعلا

 ليجنإلا ناكم نينملا تيطعأو .ةاروتلا ناكم ل کلا عبسلا ٌتطعأ ' ':عوفرم

 . بیرغ تيدح رهو " اصغملاب كافر .رويرلا اكم ىئاثملا ٌتيطعأو

 لاغنألا نوّدعي اوناك مهنألاة ءارب , اهرخآو ْ ةرغبلا اهلوا : : لرطلا عبسلاف

 یزاغم یش ف اعيمج اتلزن امهنأل امهنيب امهنيب اولِصفي مل كلذلو ءةدحاو ةروس 5 ءاربلاو

 ها ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تيحسو ؛یربک عمج ربكلاك «ىلوط نج ءاطلا مصب لوطلاو

 .اهلوطل الوط

 ىلع ديزت اهنم ةروس لك نأل كلذب تيمس ؛لوطلا عبسلا ىلوام :نوئملاو
 .اهبراقت وأ ةيآ ةئام

 .نيئملا ىلوام :ىناثملاو

 “ق” هلوأ نأ رثألا لهأ دنع حيحصلاو ءروسلا راصق نم ىناثملا ىليام :لصفملاو

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ لأس ةفيذح نب سوأ نأ :دواد ىبأ ةياور ىفف

 تالثوءةرشع ىدحإو عستو عبسو سمخو ثالث :اولاقف ؟نارقلا نوبخت فيك

 (نآرقلا بيزحت باب دواد ىبأل ننسلا )هدحو لصفملا بزحو ءةرشع

 .“ق ”ةروس نه دعب ىتلا تناك ةروس نيعبرأو اينامث تددع اذإف ذئنيحو
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 .روسلا لوطأ ىه ىتلا لّوطلا عبسلا : لوألا مسقلا

 وأ «ةيآ ةّناِم ىلع اهنم ةدحاو لك لمعشت ىتلا ىهو :ُنوئِمْلا :ىناثلا مسقلاو
 .اليلق ديزت

 .ةئاملا نع اهئايآ لقتام ىهو : ىناثملا :ثلاثلا مسقلاو

 . لصفملا : عبارلا مسقلاو

 ةبسانمل ءنيئملا ىف ىناثملا دادع نم ىه ثالث وأ ناتروس تلخدأ دقو

 (١١اضيأ ىرخألا ماسقألا ضعب ىف فرصتلاىرج اذكهو ؛نيئملا قايسباهقايس

 هنع هللا ىضر نامفع دهع ىف نآرقلا

 «فحصملا كلذ نم ْخَسُن ِةَّدِع هنع هللا ىضر نامثع خسدتسا دقو

 ."هرخآ بيترت ىلإ نوليميالو ءاهنم نوملسملا ديفتسيل «قافآلا ىلإ اهلسرأو
 رجحلا ةروسو(ه؟ اهتايآو )ميهاربإ ةروسو (؛* اهتايآو ) دعرلا ةروس نأ امك(1١)
 نم اهلك (74 اهتايآو) جحلا ةروسو (18 اهتاياو) ميرم ةروسو (9 اهتاياو)
 ةروسو (۲۲۷ اهتايآو )ءارعشلا ةروس اذكر «نيئملا ىف تعضوو «ىناثملا
 ىناثملا نم ىهو لافنألا نيب َنِرُق امكو «ىناثملا ىف اتعضو (5 اهتاياآ و)تافاصلا

 . لوطلا عبسلا ىف اتعضوف «نيئملا نم ىهو ة ءاربلا نيبو
 نم لوأ وه نامثع نأ رهتشا دق هنأ ملعاو )٠٠٠:١(: ناهربلا ىف ىشكرزلا لاق (؟)

 دحاو فحصم ىف اهعمج نم لوأ لب «هانيب امل كلذك سيلو ؛فحاصملا عمج

 ىلإ اهنم هليوحتب ة ءارقلا ىف فالتخالا فاخ نيح نامثع رمأ مث ءقيدصلا

 . ها ىقهيبلا هلقن اذكه «فحاصملا

 راطقأ ىف نيملسملا ةماعل ايفخ ركب ىبأ دهع ىف نآرقلا عمج رمأ ناك :لوقأ

 هعمجب سانلا ملع قافآلا ىلإ اهب لسرأو ءفحاصم نامثع خسنتسا املف «ملاعلا

 سيلو هعمجب ىلوت ىذلا وه هنع هللا ىضر نامثع نأ ةماعلا ناهذأ ىلإ ردابتو

 .ءازجلا نسحأب انع هللا هازجف نآرقلا ىلع سانلا عمج ىذلا وه معن ءكلذك

 اهنأ روهشملاف «قافآلا ىلإ نامثع اهب لسرأ ىتلا فحاصملا ةدع ىف فلتخاو

 ةرصبلا ىلإو نيرحبلا ىلإو نميلا ىلإو ماشلاو ةكم ىلإ لسرأف ؛ةعبس ليقو ةسمخ

 .اذحاو ةنيدملاب سبحو ةفوكلا ىلإو
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 نيمارفلا بولسأ ىلع اهماتتخاو روسلا لالهتسا

 ,ةمات ةبسانم كولملا نيمارف بولسأو روسلا بولسأ نيب تناك املو

 دمحب اهضعب نؤدتبي مهنأ امكف ؛بيتاكملا قيرط ةياهنلاو ةيادبلا ىف ىعور
 لّسرملاو لسرملا مسا نايبب اهضعبو «ءالمإلا ضرغ نايبب اهضعبو «ىلاعت هللا

 ىرخاو«ةليوط نوكت اهضعبو «ناونعريغب ''' ةَفِشَو ةعقر نوكت اهضعبو ؛هيلإ

 اهضعبو «حيبستلاو دمحلاب روسلا ضعب ىلاعت هّللا لهتسا كلذك«ةرصتخم

 “ي نْيقَتملل ىذه هيف تبيرال باتكلا كلذ : ىلاعت لاق امك «ليزنتلا ض رغ نايبب

 '"”«اهانضرفو اهنلزنأ ةرْوس)»:ىلاعت لاقو
 نالف هيلع حلاصام اذه"“:نوبتكي امب هبشُي روسلا نم مسقلا اذهو

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بتك دقو “نالف هب ىصوأ ام اذه" و “نالفو

 )0( ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيلع ىضاق ام اذه” :ةيبيدحلا حلص

 ٌلْينَت 9:ىلاعت لاق امكءهيلإ لّسرملاو لسرملا ركذب اهضعب لهتساو
 م هناَيآ ٌتَمِكْحَأ ٌباتك#:ىلاعت لاقو'”ه؛مّيكَحْلا زْيرغلا هللا نم باتكلا

 :نوبتكي وأ“ىلاعلا بابلا نم مكحلا ردص”:نوبتكي امب هبشي مسقلااذهو

 بتك دقو ؛“خلا نأب ىنالفلا دلبلا ناكس ىلإ ةفالخلا ةرضح نم مالعإ اذه“

 قّفِش ج ةّقِشلاو ءاهيف بتكت ىتلا قرولا نم ةعطقلا :عاقرو عقر ج ةعقرلا )١(
 وا طخ .م قرووأ بوث نم قش ام : :فاششو

 ؛رونلا ةروس (*) ۲ ةرشبلاةروس (۲)

 .تادهاعملاو قئاثولا لالهتسا ىف ىأ ( ) ٤

 حلاصام اذه بتكي فيك باب ىف ۲۷۲ ص یراخبلا مامإلل حيحصلا ىفامك (5)

 .حلصلا باتك نم خلا نالف نب نالف

 ١دوه ةروس(1) ؟ةيثئاجلا ةروس (1)

"> ١ 



 ““هورلا ميظع لفه ىلإ هللا لوسر دمحم نم”: ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 :ىلاعت لاق امك«ناونعريغب قّقّشلاو عاقّرلا بولسأ ىلع اهّضعب ٌلهتساو
 ىف كلداَجت ْىَتَلا لوق هللا عمس دق: یلاعت لاق و 4ن وقفانملا 3 ءاَجاذ |

 90 مَرُ ملل اهي >:ىلاعت لاقو 74 اًهجْرَ

 ةميدقلا مهتاداع نم ناكو ءدئاصقلا ىف ىلجتت برعلا ةحاصف تناكاملو
 راتخاف ءةلئاهلا عئاقولاو ةبيجعلا عضاوملا رك ذب ”بيبشتلا دئاصقلا ًأدبم ىف

 ِتاَفاَّصلاَو#:ىلاعت لاق امك ءروسلا ضعب ىف بولسألا اذه ىلاعتو هناحبس

 "ارو ٍتآلِماَحْلاَف ءاًوْرذ ٍتاَيِراَذلاوط :ىلاعت لاقو 4 اًرْجَر ٍتاَرِجاَرلاَف ءافَص
 804 ْتَرَدُكْلا ُمْوَجَنلا اًذِإَوءْتَرَوك ُسْمَّسلا اَذِإ /8:ىلاعت لاقو

 نيمارفلا جهنم ىلعروسلا متاوخ
 ءاياصولارداونو ؛ملكلا عماوجب مهنيمارف نومتخي كولملا نأ امكو

 ءاهفلاخي نم لكلديدشلا ديدهتلاو ءةروكذملا رماوألا كسمتب غيلبلا ديكأتلاو

 ( وكحجلا عبانمو ءملكلا عماوجب روسلا رخاوأ ىلاعتو كرابت هّللا متخ كلذك

 .ميظعلا ديدهتلاو غيلبلا ديكأتلاو

 .لوألا بابلا ىف ه ص ىراخبلا مامإلل حيحصلا ىفامك )١(
 ١ ميرحتلا ةروس( ١ )٤ ةلداجملا ةروس (۳) ١ نوقفانملا ةر وس (۲)

 ىف بيبشتلا نوكي نأ ةداعلاو ؛ءاسنلا ركذب اهنيزو اهنّسح :هتديصق بّبش ()

 بابشلا ركذ هيف نكي مل نإو ءابيبشت رمأ لك ءادتبا ىمس مث ءحدملا دئاصق أدبم

 .ءاسنلاو

 .؟و١ريوكتلةروس(8) 59و١3 تايراذلاةروس(ا/) ١5و١1تافاصلا ةروس(5)

 ثنؤم ةردانلا عمج رداونلاو ؛هيناعم ترثكو هظافلأ تّلق ام :عماجلا مالكلا(4)

 .ءاملا جرخم :عبنملا عمج عبانملاو ءردانلا
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 روسلا ءانثأ ىف غيلبلا مالكلا للخت
 ىذلا "بولس عيدبلا ةدئافلا ميظعلا غيلبلا مالكلاب روسلا ءانثأ ىف ىتؤي دقو

 امك «نانتمالاو معنلا نم عون ىلعوأ «حيبستلاو دمحلا نم عون ىلع لمتشي
 نو هل محل :لق 9>:هلوقب قولخملاو قلاخلا ةبترم نيب نيابتلا نايب أدب

 عوضوملا اذه نيب مث نوک رش مآ ريخ هللا «يفطصا ْنْيِذَلا هدابع ىلع

 .بولسأ عدبأو هجو غلبأب تايآ سمخ ىف
 لیئارسإ ىنبيم :هلوقب ةرقبلا ةروس ءانثأ ىف ليئارسإ ىنب ًةمصاخم أدبوه

 ةملكلا هذهب ةحاحملا ءادتباف ؛"هالكلا اله سفنب اهمتخ مٹ “4 اورک دا

 .ةغالبلا ىف اميظع اناكم اّلَحْحَي اهباه ءاهتناو
 دنع َنيَدلا نإ :هلوقب نارمع لآ ةروس ىف باتكلا لهأ عم ةصاخملا أدبو»

 هللاو ىعدملا كلذ ىلع« ”ٌراوجلا ٌروديو«عازنلا لحم حضتيل4مالسإلا هللا
 .لاحلا ةقيقحب ملعأ

 ىناثلا لصفلا

 ديرفلا اهبولسأو .تايآلا ىلإ روسلا ميسقت

 امك«تايآلا ىلإ اهميسقتب''”روسلا رثكأ ىف ىلاعت هللا ةنس ترج دقل

 .تايبألا ىلإ دئاصقلا نومسقي اوناك

 40 ةرقبلا ةروس (؟) هو لمنلا ةروس(١)

 .١1؟و 1١١١ ةرقبلا ةروس عجار(")

 .اهيف ميظع ناكم هل ىأ ةغالبلا ىف اميظع اناكم ٌلتحاو «هلزنو هّلح :اناکم ٌلتحا )٤(
 ١١ نارمع لآ ةروس (6)
 .ّيصصقلا لمعلا ىف رثكأ وأ نيصخش نيب ىرجي ثيدح :راوجلا(5)
 .لصفلا رخآ ىف رثكألاب دييقتلا ةدئاف ىلع فقتس(۷)
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 تايبألاو تايالا نيب قرفلا

 ذاذتلال دّشنت تلا« دئاشن امهنم الك نأ :امهنيب قرفلا ىف لاقيام ةياغو

 اهنّود ىتلا'''.ىفاوقلاو ضورغعلاب ٌةديقم ٍتايبألانأ الإ ؛عماسلاو ملكتملا سفن
 ةيفاقلاو نزولا ىلع تايألا ءانبو ءءارعشلا هنم اهاقلتو”دمحأ نب ليلخلا

 ""يهليعافتو نييضورعلا ليعافأ ىلع الءايعيبط ارمأ ناهبشي «نييلامجإلا

 .ىحالطصاو ئعانص رمأ ىه ىتلا ةئيعملا مهيفاوقو

 دشنأو ؛نيحلتلا عم توملا هيف عفري ام :ةديشنلاو ديشنلا عمج دئاشنلا(١)

 .هتوص هب اعفار هأرق : رعشلا

 ةملك رخآ :ةيفاقلاو ‹ لتخملا نم نزتملا هب رهظي ىذلارعشلا نازيم:ضورعلا(؟

 لبق ىذلا كرحتملا عم ءهيلي نكاس لوأ ىلإ هيف نكاسرخآ نم :ىهوأ «تيبلا ىف

 "يني مل ” ةيفاقلا تناك “مني مل نم ىلع ليللا لوطأ ام ”:ًالثغم تلق ولف «نكاسلا

 . لصفلا سفن ىف ىرخأ ةرابعب اهركذ ىتأيسو

 «بدألاو ةغللا ةمئأ نم :ىدمحيلا ءىدزألا «::ىديهارفلا دمحأ نب ليلخ وه(

 هيويبس ذاتسأوهو ءاهب افراع ناكو ءىقيسوملا نم هذخأ ءضورعلا ملع عضاوو

 اًريقف شاعو( ه١٠/١١ ةنس ىفوتو ه١٠٠ ٠ ةنس دلو) ةرصبلاب تامو دلو ىوحنلا

 قّزَمَتُم (اهثر:)ةئيهلا َفْشَق (هريغتم:)نوللا بحاش «ءسأرلا ٌتِعَّش ناك ءاًرباص

 نب رضنلا لاق ءفرعيال سانلا ىفارومغم (امهريصق) نيمدقلا عطقتم «بايثلا
 راكتبا ىف ركفوها هسفن لثم ليلخلا ىأر الو ءليلخلا لثم نوؤارلا ىأرام :ليمش
 هركف لمعي رهو ءدجسملا لخدف ءةماعلا ىلع هلّهَست «ءباسحلا ىف ةقيرط

 ,ضورعلا عرتخا ىذلا وهو ءهتوم ببس تناكف« لفاغ وهو ةيراس هتمدصف
 ىف “نيعلا باتك ” فنصو «برعلا نازوأ نم تسيل ءرعشلا نم اعاونأ ثدحأو

 .ىلاعت هللا همح رف« فورحلا ىلع هبترو ةغللا

 :ةعبرأ ىهو ءرعشلا اهنم فلأتي ىتلا ءازجألا ةلثمأ : ليعافتلاو ليعافألا )٤(

 .اهنم ةذوخأم ءازجألا ةيقبو«نتالعاف« نتلعافم «نليعافم «نلوعف
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 تايبألاو تايآلا نيب كرتشملا رمألا
 ّرمألا كلذرّبعنو  تايبألاو تايآلا نيب كرتشملارمألا حيقنت امأو

 كلذو  تايآلا ىف اهب مزتلا ىتلا رومألا كلت طبض مث ''دئاشنلاب ماعلا
 قيفوتلا ىلو هاو "٠ ليصفت ىلإ جاتحب كلذ لكف  لصفلا ةلزنمب
 دئاصقلاىف اهقوذب كردت ةميلسلا ةرطفلا نأ: لامجإلااذه ليصفتو

 ؛ٌةبوذعو ةوالح ءاهلاثمأو “” ءةليمجلا ةقئارلا زيجارألاو ءةاّققملا ةنوزوملا

 قّرذتت بطاخملا سفن نأ دجو «ةوالحلا كلت كاردإ ببس ىف دحأ لمأت اذإو

 مالك ىلإ اًرظتنم اهلعجيو ءاضعب هضعب قفاوي ىذلا مالكلا ىف ةصاخ ّمذل

 نيب ماجسنالاو قفاوتلا كلذ عم رخالا تيبلا كلذ دعب تعمس اذإف ءهلئمرخآ
 ناتيبلا ناك املو ؛كلذ دنع ةذللا تفعاضت ءرظتنملا رمألا ققحتو «“هئا زجأ

 ذاذتلالاو عتمتلاف ؛اهفاعضأ ةثالث ٌهّذللا تدادزا ءةدحاو ةيفاق ىف نيك رتشم

 ةميلسلا ةجزمألا ٌباحصأو ءاهيلع سانلارطف ةميدق ةرطف رّسلا اذهب تايبألاب
 .كلذ ىلع نوقفتم *ةلدتعملا ميلاقألا لهأ نم

 نم تايآلا زيميام طبض مث «نايبألاو تايآلا نيب كرتشملا رمألا جارختسا :ىأ(؟)
 رمألا كلذو .ةمحرلا هيلع فنصملا هركذيسو ليصفتو طسب ىلإ جاتحم تايبألا
 ديشنلا عمج ىهو ؛“دئاشنلا” ب ربعي «تايبألاو تايآلا نيب كرتشملا ماعلا

 تايآلا زيمت ىتلا رومألاو ؛توصلا عفر عم ءمظنلاو رثنلا نم هب مّنرتي ام :ةديشنلاو
 .تايبألا نم اهزّيَمَت «تايآلل لصفلا ةلزنمب تايبألا نم

 رحبأ نمرحب :زجّرلاو ؛زجّرلا رحب نم ةديصق :ةزوجرأ عمج زيجارألا :هلوق(*)
 ىلاوتت هنأل ازجر زجرلا ىمس امنإو ءتارم تس ؛نلعفتسم ”:هنزو ءفورعم«رعشلا
 كرحتت نأ وهو ءاهتدعرو ةقانلا لجر ىف زجرلاب هبشيو ءنوكسو ةكرح هيف
 .اهنسحأو اهبجعأ :ةقئارلاو ؛ازجر ذئديح اهل لاقيو ءنكستو
 . نزولا ناكرأ: ءازجألا(4)
 .لوألا بابلا نم ىناثلا لصفلا ةحتاف ىف “ةل دتعملا ميلاقألا ”ريسفت مدقت(©)
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 ىف ءازجألا قفاوت ىف ةنيابتم موسرو ةفلتخم بهاذم كلذدعب تلدح مث
 :تايبألا نيب ةكرتشملا ىفارقلا طورش ىل اذكو ؛تايبألا نم تيب لك

 هب مكحي انوناق نوعبتي دونهلاو :ليلخلا اهنيب لوصأو طباوض مهدنع برعلاف

 اعضو رصع لك لهأ راتخا اذكهو ؛ةيرطفلا '' مهتحيرقو ةيوغللا مهتقيلس
 .كلاسملا نم اكلسم اوكلسو '"'عاضوألا نم

 كرتشملا رمألا وه ىبيرقتلا قفاوتلا
 مولظنملا مالكلا فلتخم نيب

 اعماج ارمأ ةفلتخملا بهاذملاو موسرلا هذه نيب نم عرتنن نأ اندرأ اذإو

 .ىبيرقتلا قفاوتلا وه هنأ اندجو ءاهيف لماشلارشتنملار سلا انلمأتو ءاكرتشم

 دوربتعيو ٠ نلعفتسم ناكم نلعتفمو'”'ليعافم نولمعتسي برعلا نأل ءريغال
 برضب تيب'"'بّرض ةقفاوم نولعجيو ,'*'ةدعاقلا قفو ْنتالعاف لدب نتْالْعُف

 نوزوجيو:امهم ارمأءرخآ تيب ضورعب تيب ضورغ ةقفاومو ءرخآ تيب
 مهدنع تافاح لا كاف .سرفلا ءارعش فالخب' "'وشحلا ىف ةريثك تافاحز

 .اهيلع لبج ىتلا هتعيبط :ناسنإلا نم ةحيرقلا ١(

 ىناكح بارعإلا( ۴ )موسرلا هب دارملاو اهيلع نوكي ىتلا ءيشلا ةئيه : عضولا (؟)

 ريصي هيلع ىطلا ل اخد اذإو :'" ليعافم" ريصي " نلعفتسم "' ىف نبخلا لخد اذإ(4)

 ”نتالعف ريصي نبخلا " نت العاف " ىف لخد اذإ “نلعتفم"

 " ءام هيف '' كلذ لاثم تسللا نم ىناثلا خارصملا نم ريخألا عزجلا '' برضلا "هر

 :رعاشلا لوق ىف

 ١ "عام ے8 ىذ ن۵ قطم 5 لهو ءام ىمف ىف

 06 ريخألا ءزحلا وه انه ضورعلاو .برض داو با, ضأو بورض هعمج

 تيبلا نم لوألا عارصملا

 كاك را :حالطصالا ىفو هب المت .ةدام ولا ىف لعجيام : لصألا ىف وشحلا(١)

 هنوكل هب ىمسو ؛برضلاو ءادتبالا نيبو .ضورعلاو ردصلا نيب ةعقاولا ءرحبلا

 ص .خ ارصملا ىفرط نيب اوشحم
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 .'ةنجهتسم
 تيبلا ىفو “اًروبق” تيبلا ىف ةيفاقلا نوک برعلا نسحتست كلذكو

 .مجعلا ءارعش فالخب “ارینم ”رخآلا

 ق نم “لزان”و “لخاد”و “لصاح” نأ برعلا ءارعشلا ىري اذكهو
 .مجعلا ءارعشلا فاالخب ءدحاو

 ىف اهفصن نوكي ثيحب «تيبلا ىرطش نيب ةدحاو ةملك عوقو كلذكو
 . مجعلادنعال «برعلا دنع حيحص"زجعلا ىف رخآلا فصنلاو « رذصلا

 ىبرعلا موظنملا مالكلا نيب كرتشملا عماجلارمألا نأ: لوقلا ةكلذفو

 .ىقيقحتلا قفاوتلاال ءىبيرقتلا قفاوتلا وه ىسرافلاو

 ةظحالم نودب فورحلا ددع ىلع مهرعش نازوأ دونهلا عضو دقو

 لهأ ضعب انعمس دقو «ةوالحو هل حنمت اًضيأ ىهو ءتانكسلاو تاكرحلا

 ,ىبيرقت قفاوتب اًقفاوتم اًمالك ءاهب نوذذلتي ىتلا"'مهتاديرغت ىف نوراتخي ةوادبلا

 لخد اذإ :ىأ موزلالبءاقلطم بابسألا ىناونب صتخم رييغت :فاحزلاو (

 تايبألا نم هدعب ىتأي اميف همازتلا بجيال ةديصقلا تايبأ نم تيب ىف فاحزلا

 .ءزجلا نم سداسلاو ثلاثلاو لوألا ىف فاحزلا لخديالف ؛ةلعلا فالخب

 :جودرمو درفم:داعون وهو

 نبخلا :ةينامث وهو ءءزجلا نم دحاو لحمب نوكي ىذلاوهو :درفملاف

 .ٌفكلاو «لقعلاو ءبصغعلاو ءضبقلاو ءئطلاو ءصقولاو « رامضإلاو

 عم ىطلا :ةعبرأ وهو ءءزجلا نم نيعضوم ىف نوكي ىذلاوهو :جودزملاو
 رهو ءنبخلا عم ٌفكلاو ؛لزخلا وهو رامضإلا عم ىطلاو ؛لبخلا وهو «نبخلا
 ص حاتفملا ضورع ىلع حاصفإلا نم ) صقنلا وهو ءبصعلا عم فكلاو ؛لكشلا

 (هّللا همحر ىلعلا زازعإ دمحم ةمالعلل ٩

 .هنم ىناثلا عارصملا : رجعلاو تيبلا نم لوألا عارصملا:ردصلا( ۲)

 . هب بَّرَطو ءانغلاب هتوص عفر :ناسنإلاو رئاطلا درغ(۳)
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 لثم اهنودشديو ساهيلع ديزي ىرخأو «ةدحاو ةملك نوكي ةران_'''اقيدروأ
 .موظنملا مهمالك ىف صاخ بولسأ موق لكلو ؛اهب نوذذلتيو «دئاصقلا

 مهفالتخا قّقحتو «تامغنو ناحلأب ذاذتلالا ىلع ممألا قافتا عقو اذكهو
 '''بهنيحلت بيلاسأو ءمهديرغت نيناوق ىف

 اوطبنتساو “تاماقملا” اهنومسي «نازوألا نم اذدع نوينانويلا عضو دقو
 .الصفم اطوسبمانف مهسفنأل اونَّودو ءابعْشَو اتاوصأ اهنم

 ّلهأ انيأر دقو'”؛تاَمْيَعُن اهنم اوعَّرفو ءتامغن ةتس دونهلا عضو كلذكو

 فيلاتل مهتقيلس بسحب اونطفتءنيحلطصملا نيذه نوفرعيال نيذلا مهنم ةوادبلا

 .تايئزجلا هل اورصحيو «تايلكلا هل اوطبضي نأ نود نم هب اونغتو «هنيحلتو مالكلا

 كرتشملا رمألا دجن مل ءتاظحالملا هذه دعب( ”ٌسْدَحْلاانمكح اذإو

 هل مهالو «ىلامجإلا عزتنملا كلذب الإ لقعلل ضرغالو ؛ىبيرقتلا قفاوتلا ىوس

 كلت الإ ميلسلا قوذلا بحيالو؛”ةلوصوملا ةفدرملا ىفاوقلا ليصافت ىف
 .ةيفاقلا دعب تيبلا رخآ ىف ىتأت ةلقتسم ةملك :مجعلا دنع فيدرلا ١ر

 ںاہکار:ةّمْيَعن گار :ةمغن(٣) . ناحلابدرغوءاهيف بّرط:هت ءارق یف نحل ۷ر
 . جاتنتسالاو مهفلا ىف لاقتنالا ةعرس :سذخلا (4)

 رخآ ىف نينكاس رخآ هيلي ءكرحتمب ادبت ىتلا فورحلا ىه ةيفاقلا نأ ملعا مر

 :ريهز لوق ىف مَمْدُي ةملك لغم «تيبلا
 مَمْدُيَو هنع َنْعَتْسُي هموق ىلع ِهِلْضَقِب َلَخْبَيَف لضَف اذ كي نمو

 :لاقي «بسنت هيلإو «ةديصقلا هيلع ىْبُت ىذلا فرحلا :ٌىوُرلا نأ ملعا مث
 ؛ءابلا اهيور ناك اذإ :ةيئاب ةديصق

 ةقلطم ةيفاقلاو قلطمف الإو ؛ةديقم ةيفاقلاو ءديقمف انكاس ناك نإ ُئِوَّرلا مث
 لصف الب ةنكاس ءاهوأ ةَّدَم هقجل نإو ؛ةَفدُرُم ةيفاقلاو ء ٌفْذرَف نّْيِلوأ ةّدم هقبس ناف

 | ؛ةلوصوم ةيفاقلاو « لصوف
 :؟بونذ حيلملا هجولل نيأ نمو” :ةلوصوملا ةفدرملا ةيفاقلا لاثمف

 “ناوخإ موقلا انلقو” : اذكو ءابلا لبق واو لصولاوءءابلا رخآ ىف واو ُفْذرلا
 .(ةرئادلا طيحم ) فلأ لصولاو ءواو فدرلا
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 .هديدم و رحبلا ليوطب هل ةقالعالو ءةصلاخلا ةبوذعلاو ةضحملا ةوالحلا

 كرتشملا ىلامجإلا نسحلل ميركلا نآرقلا ةاعارم

 رم قولخملا ناسنإلا بطاخي نأ  هتردق ْثَّلِج  قالخلا دارأ اًملو

 ,بسحف كرتشملا لامجلاو ىلامجإلا نسحلا كلذ ىلإ رظن “«نّيط ةضبف
 كلملا كلام ءاش امنيحو ؛موق نود موق دنع ةنسحتسم ٌبلاوق ىلإ رظني ملر

 ,كرتشملا رسلاو طيسبلا لصألا كلذ ظحال :نييمدآلا جهنم ىلع ملكتي نأ

 .راوطألاو راودألا ريغتب ةريغتملا نيناوقلا هذه عاري ملو

 ليصحتو ؛لهجلاو ْرْجْعْلا وه ةيحالطصالا نيناوقلاب كسسمتلا ىنبمو

 نيحب  دعاوقلا كلت طسوت نودب ىنفلا لامجلاو ىلامجإلا نسحلا كلت
 _"لابجلاو لوهُسلا ىف مالكلا عيضّيالو داجنألاو داهولا ىف نايبلا ريغتيال

 ؛الصأ ننسلا كلذ ىلع ىلاعت قحلا نايرج نم ع زتنأ انأو «"”مخفمو زجعم

 :ةدعاق هنم عضأو

 رحبلاال'سفنلا دادتما روسلا رثكأ ىف ىعار دق ىلاعت هنأ :ةدعاقلا كلتو

 ىلاعت هنكلو !؟بطاختلا نكمي فيكف «قلاخلا نيبو هئيب ةبسن هيأ نكت مل :ىأ(١)
 .خلا رظنف«هبطاخي نأ دارأ ديعبلا نوبلا اذه عم

 .لهسلاو ءعفترملا ناكملا :دجن عمج داجنألاو ءةضفخنملا ضرألا :داهولا(۲)

 .اهحطس ميقتسملا «ةدتمملا ضرألا

 نيناوقلا ىلإ جايتحالا نإ :مامإلا لوق لصاحو ؛ةجحلا مامأ زجاعلا :محفملا(")

 ىلامجإلا نسحلا كلذ ليصحت ىلع ردقيال هنإف ءهلهجو ناسنإلا زجعل ةيفرعلا

 ۶ يش لك ىلع رداق ىلاعت هللا نكلو ؛ ةينفلا دعاوقلا كلت طسوت نودب هلامكب

 نيب كرتشملا لامجلا كلذ ليصحتل ةيحالطصالا نيناوقلا كلت ىلإ هل ةجاحالف

 .سانلا فئاوط مالك
 سشنتلا ةلاح ىحلا مف نم جرخيو لحدي حير ل ءافلا حتفب س سفنلا(٤)

 .سافنأ عمجلاو
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 امبو «ةَّدملاب سّفنلا عاطقنا لصاوفلا ىف ربتعا كلذكو ؛ديدملاو ليوطلا
 .ةيفاقلا نف دعاوقال «ةَّدذملا هيلع رقتست

 امل ٌممسلا 'ىراقلا قلي ًاليصفتو اطسب ىضتقت اضيأ ةملكلا هذهو

 : ىلاتلاب ركذُي
 نآرقلا ىف نرولاوه ىعيبطلا ىسفنلا دادتمالا

 «ناسنإلا ىف ىعيبطرما هنم هّجورخو موقلحلا ىف سفنلا لوخد نأ ملعا

 هل دب الف هتّيجس ىلع كرت اذ هنكلو ءهرودقم نم هريصقتو هديدمت ناك نإو
 كلذ ٌلِجّمضي مث ءطاشدلا دجي سفنتي اسنيح ُناسنإلاو ؛دودحم دادتما نم

 سقنلا ذخأ ىلإ رطضيو «رمألا رخآ ىف ًايلك عطقني ىتح ءاجيردت طاشبلا
 .ج زاطلا ديدجلا

 ثيحبءكرتشمرادقمب رّدقمو ءمهبم ٍدحب دّدحمرمأ دادتمالا اذهو

 كلذكو عبرلاو ثلثلا رْدَق ُناصقن الو لب ءثالث وأ نيتملك ٌناصقن هَرْضَيال
 ؛عبرلاو ثلثلا ردف ةدايزالو لب ءثالث وأ نيتملك ةدايز دحلا نع هجرخيال

 ناكرألا ضعب مدقتب هيف حّماسيو''”بابسألاو داتوألا ددع فالتحا هيف عسيو

 (')ضعب ىلع

 :ماسقأ ةّنّألث ىلع مّسُقو ءانزو ىسفنلا دادتمالا اذه لعجف

 ريصقو »م طسوتمو ؟ ليوط ١-

 : ضورعلا لهأدنع وهو ؛بشحخ نم طئاحلا وأ ضرألا ىف ٌررام :ةغللا ىف دتولا(١)

 دتولا وهف “لوق ” ىف امك اهطسو نكس نإف ؛نكاس اهثلاث وأ اهيناث ءفرحأ ةثالث

 .عومجملا دتولا وهف “ ىلع ” ىف امك اهرخآنكسو ءاهطسو كرحت نإو؛قورفملا
 ءنافرح حالطصالا ىفو ؛ةميخلا هب طبرت ىذلا لبحلا :ةغللا ىف ببسلاو

 نإو ؛ةكرحلا دعب نوكسلا نم هيف امل ؛اًفيفخ اببس ىمسيو "ْمَل ”وحن نكاس امهينا

 .رأ مل ىف“رأ”: وحن «ليقث ببس وهف نكاس امهبقعيال«نيك رحتم اناك
 .مهليعافتو نييضورٌعلا ليعافأ :ىأ ءازجألا ىه: ناك رألا(۲)
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 .ءاسنلا ةروس وحنف : ليوطلا امأ
 .ماعنألاو فارعألا ةروس وحنف :طسوتملا امأو

 .ناخدلاو ءارعشلا ةروس وحنف :ريصقلا امأو

 نآ رقلا ىف ةيفاقلا ىه ةّدملا ىلع سفنلا ةمتاخ
 ةعستملا ةيفاقلا ىه«فرح ىلع ةدمتعملا ةّدملا ىلع سفنلا ةمتاخو

 “لأ " عضوم ىف ةذملا كلت تناك ولو ؛ارارم اهتداعإ نم عبطلا ذذلتي ىتلا

 عضوم ىف ريخألا فرحلا كلذ ناك ءاوسو “ءاي” وأ “اواو ” رخآ عضوم ىفو

 “يقتسم” و “نينمؤم "و “نوملعي ” ف“افاق ”وأ “امم” رخآ عضوم ىفو “ءاب ”

 «باجع"و “قاوف”و “رابت”و “دیحت "و “جیرم”و “جورخ” و؛ةقفاوتم اهلك
 .ةدعاق ىلع اهلك

 ةيفاق اضيأ ةملكلا رخآ ىف فلألا قوحل
 ولو ءةذل اهتداعإ ىف «ةعستم ةيفاق ةملكلا رخآ ىف فلألا قوحل كلذكو

 رخآ عضوم ىفو “اميرك”عضوم یف لوقیف ءافلتخم'یورلا فرح ناک
 .“اريصب ” ثلاث عضوم ىفر “ائيدح”

 "“هزتليالام مازتلا”: ليبق نم ناك «ىورلا ةقفاوم ةروصلا هذه ىف مزتلا ناف

 .ناقرفلا ةروسو ميرم ةروس لئاوأ ىف عقو امك

 ٍةذل ٌديفم ةلمجلا ةداعإو دحاو فرح ىلع تايآلا قفاوت
 "لاتقلا ةروس ىف “ميملا” فرحك ءدحاو فرح ىلع تايآلا قفاوت كلذكو

 نم لدب وأ نيونتلا نم هنم ىنثتسا ام الإ ءتيبلا رخآ عقي فرح لك :ىورلا(١)
 كلذ ىلإ امو ءةك ر حلا نايبل بولجم ىعابشإ فرح وأ « نيودتلا

 كي مئامب فلكت :مزتليالام مازتلا ىنعمف «هسفن ىلع هبجوأ : ئيشلا مزتلا(؟)
 .هيلع ابجاو

 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةروس ىه لاتقلا ةروس(۳)
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 .ةوالحو ةذل ديفي نمحرلا ةروس ىف “نونلا”و
 ةروس ىف عقو امك ٍةَذل ُديفم مالكلا نم ةفئاط دعب ةلمج ةداعإ كلذكو

 .تالسرملا ةروسو ءنمحرلا ةروسو ءرمقلا ةروسو «ءارعشلا

 اهلئاوأ نم ةروسلا رخآلصاوف فالتخا
 ةفاطلب اراعشإو ءعماسلل اطيشدت اهلئاوأ ةروسلا رخ 1 لصاوف لّدبَت دقو

 "اًمارك ”و "اًمالس ": لشمو ؛ميرم ةروس رخآ ىف 'اًدَه”و "15إ":ُلشم «مالکل
 ةروس رخآ ىف “نيرظنم”و “نيدجاس ”و “نيط” :لثمو ؛ناقرفلا ةروس رخآ ىف
 .ىفخي الامك ءاهنع ةفلتخم ت ءاج روسلا هذه لئاوأ ىف لصاوفلا نأ عم ءص

 رثكأ ىف امهم '' امهنع ريبعتلا ىضم ناذللا ةيفاقلاو نزولا لعجف

 .روسلا

 لصاوفلا ىف نارقلا جهنم

 اهيف ٍةلمجب لصو الإو ءاَهبُف ةيفاقلل احلاص ةيآلا رخآ ىف ظفللا ناك نإ

 ناكَو)>«(ٌريبَحْا ُمْيِكَحلا ٌوُهَوإ:لوقي امك ءبطاخملل ةيبنتوأ ءهّللا ءالآ ناي
 يف نإ ل وقت مكلعل 4ا ريبخ نْولمْعَت اَمَب هللا ناك نط اهيكح اميلع هلل

 ل و ركفتي موَقْل تايآل كلذ ىف نإ بابلالا ىلوُذْل تايال كلذ

 لمعتسيو '''اًرْيبَح هب ُلَئْسَف» :لثمءعضاوملا هذه لثم ىف بنطُي دقو

 . فرح ىلع ةدمتعملا ةدملاو «ىبيرقتلا قفاوتلاب ىأ(١)

 اذإ ”:ةملكف 4دسح اذإ دساخ رش نم ا:ىلاعت هلوقك و ٥۹ ناقرفلا ةروس(۲)

 ىفوتسي نأ«هانعم و«لاغيإلا ةعنص :ةعنصلا هذه لثمل لاقيو :ةيفاقلل اهب ئيج “دسح

 هب ديزي ءرخآ ىنعم ديزيف عطقملاب ىتأي مث ءدعطقم ىلإ غ ولبلا لبق مالكلا ىنعم

 .لصاوفلا ىف الإ نآرقلا ىف هلثم بلطيالو ؛انسحو اذيك وتو اًحرشو اًحوضو

 "< ن



 ىف“'0َنْيساَي ْلِإإ):لثم ءىرخأ ةدايزلاو بلقلاو «ةرات'”ريخأتلاو ميدقتلا
 .""'ءانيس ىف '"!َنيِْس ٍرْوْطَوإ «سايلا
 سكعلابو ءراصقلا تايآلا عم ةليوطلا ةيآلا ىف رسلا

 الْثَم هنوكل  ناسللا ىلع هتلوهسو مالكلا“ماجسنا نأ:انهه ملعيلو

 مالكلا عم انوزوم ليوطلا مالكلا لعجي  ةيآلا ىف هركذرركتلوأ اًرئاس
 .ريصقلا

 ىف ةبوذع ديفي وهو ةيئاتلارقفلا نم ّرصقأ لَوألارّقِفلاب ئتؤي امبرو
 يُعد ةَلِسْلِس ىف مث  ُهْوَْلَص َمِيِحَجلا من هوُلُكَف ودل :ىلاعت هلوق وحن مالكلا
 اذه لثم ىف هسفن ىفرمضي ملكتملا نأكف رسا اعاَرذ َنوعبس

 .ةفك ىف اهّدحو ةئلاثلا ةرقفلاو '' ةقك ىف ةيناثلا عم ىلوألا ةرقفلا نأ :مالكلا

 ثالالثلا مئاوقلا تاذ ةيألا

 هرجو ضیبت موی :ىلاعت هلوق وحن ثالث مئاوق َتاذ ةيآلا نوكت امبرو

 لاق (6١؛” ةرقبلا ةروس) هک ميحر فور سانلاب هللا نإ وذ : ىلاعت هلوقك(١)

 ىأ :لمحءلا ناميلس ديسلا لاقو ها ةلصافلل غلبألا مدقو :نيلالجلا ىف ىطويسلا

 :لاقيالو ءريرحن ملاع :لاقيف ؛ةدئاف هريغ دعب غلبألل نوكيل سكعلا ةداعلا نأ عم

 .ها ملاع ريرحن
 ۲ نيتلا ةروس (۳) ٠١١ تافاصلا ةروس (۲)

 ظ:ىلاعت هلوقكف بسحف ةدايزلا لاثم امأ ةدايزلا عم بلقلل نالاثم ناذه(٤)
 نأل “ نونظلا ” ب فلألا تقحلأف ٠١( بازحألا ةروسر«اًنونظلا هللاب نونو

 فلأ نرنلا ىلع ديزف «فقولا ىف نيونت نع ةبلقنم تافلأ ةروسلا هذه لصاوف عطاقم

 ةروس)(اليبسلا انولضأف) هلثمو ؛لصاوفلا تاياهن بسانتو ؛ءعطاقملا ىواستل
 (51:1) ناهربلا نم (15 بازحألا ةروس) ًالوسرلا انعطاف (۲۷ بازحألا

 ۳١_۳۲ ةقاحلا ةروس(1) مظتنا :مالكلا مجسنا(8)

 .ناتفك امهو ؛نوزوملاهيف لعجيام :نازيملا نم ةفكلا (۷)
 فش



 “هك ةيآلا مههوجو ٌتْضِيِبا َنيِذْلا أر ٤ ةيآلا ثّ وسا نيِذّلا اق: دوستو

 .ةليوط اهنوبسحيف ةيناثلا عم" ىلوألا نولصي ةًماعلاو

 نيتلصافلا تاذ ةيألا

 كلذ نوكي امك'"ةدحاو ةيآ ىف نيتلصافب ىلاعتو هناحبس ءيجي دقو

 :وحن ءاضيأ تيبلا ىف

 “ممه ىف رهدلاو «مرک یف رحبلاو فرش یف ردبلاو ءٍفّرت ىف رهزلاك

 .ةيالا هوجو ضيبت موي :ىأ( 7١ ١٠١ال-١١ه نارمع لا ةروس (19

 :ىلاعت هلوفو ١7( نمحرلا) 4 ِنْيبِرْغَمْلا ُبَرَو ءِنْيَقِرْخَملا ٌبَر 8 یلاعت هلوقک (۳)
 حون )هءاَراَصنأ هللا نود نم مهل اوُدِجَي ملف ءاران اوُلْخْدْأَ اًوُقرْغأ مهتنيطخاّمم»

 متنك نيِذْلا ى ٍءاكَرش َنيَأ :ُلوُقَيَو مهيِزْخُي ةَمايَقلا موي م :یلاعت هلوقک و٥
 ىنب) هباَهيِف اوُقَسَفَف ءاَهِيِفَرتُم اَنرَمَأ 8ىلاعت هلوقكو(؟0 لحنلا )«مهيف َنْوُقاَشُ
 كدِلْيبَس ىف ٍداَهِجَو ِهِلَوُسَرَو هللا َنِم مكيلإ ٌبَحَأل:ىلاعت هلوقكو ١١( ليئارسا
 "لامألا ميخمو «لاحرلا طحم هبانج ” :مهلوقك و (؟ 4 ةبوتلا ةروس)

 :مامت ىبأ لوق ةيرعشلا هتلثمأ نمو
 .ىدنز هب ىروأو « یدْمَت هب ضافو ىدي هب ترو «یدشُر هب ىَلَحَت

 ‹فيصلا ىف بضتيو ءءاتشلا ىف عمجتي ليلقلا ءاملا :دامث عمجلاو :دمشلا)

 هيف ىذلا لفسألا دوعلا :ةّدنَرلاو ؛رانلا هب ح دتقت ىذلا ىلعألا دوعلا :دنزلاو

 (نادنرلا :ليق عمتجا اذإف ؛ةضْرُفلا

 دبع ىبأل «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فصو ىف ةدربلا ةديصقلا نم رعشلاو (4)
 :فرتلاو ؛تابنلارون :رهزلا :هلوقو .هّللا همحر ىريصوبلا ديعس نب دمحم هللا

 ؛ولعلا :فرشلاو ءرشع ةعبرأ ةليل :ىهو «هلامك ةليل رمقلا:ردبلاو ؛ةموعللا
 ممهلا ةبسنو ءهل ةدارإلاو «ئبشلا ىلع مزعلا :ةمه عمج ممهلاو ؛نمزلا :رهدلاو

 (ے دوهبشيو ءتادارإو مئازع رهدلل نولعجي مهنإف برعلا ةداع ىلع رهدلا ىلإ
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 راصقلا تايألا عم ةيآ لوطأ

 عضو ول هنأ: هيف رسلاو''”تايآلارئاس نم لوطأ ةدحاولاةيآلاب ءيجي دقو
 وه ىذلا رّظتنملا رمألا نادجوو نزولا براقت نم أشن ىذلا مالكلا نسح
 عبط ةقفاومو ءادألا ةلوهس نم أشن ىذلا مالكلا نسح عضوو ءةفك ىف ةيفاقلا

 َبناج ةميلسلا ةرطفلا حُجرت ءىرخأ ةفك ىف «هيف ريغتلا قوحل مدعو «مالكلا
 ."”7ىناغلا راظتنالا ىف ّقحلا ىّفويو ءنْيَراظتنالا ّدحأ ُلِمهَيَف "”ىنعملا

 روسلا ضعب ىف ةيفاقلاو نزولا كلذ عاري مل
 رثكأ ىف ترج دق ىلاعت هّللا ةنس نأ :'ثحبملا ةحتاف ىف انلق امامأو

 ضعب ىف عارُي مل ىلاعتو هناحبس هللا نأ لجألوه امنإف ,كلذ ىلع روسلا
 جهنم ىلع مالكلا نم ةفئاط ت ءاجف © ةيفاقلاو نزولا نم عونلا كلذ روسلا

 تاثداحلا نأ :كلذ ببسو ؛تادارإلاو تامزعلا كلت ىف هب حودمملا حج

 :مهلوقك ٠ ىلقعلا زاجملا ليبس ىلع هيلإ اهنوبسنيف ءرهدلا ىف عقت امنإ ةقيقدلا
 .مئاق هليلو «مئاص هراهن

 ىف ردبلاو «ةفاطللا ىف رهزلا لثم ملسو هيلع هللا ىلص وه :رعشلا ىنعمو
 ىحرش نم ) ئيشلا ىلع مزعلاو ممهلا ىف رهدلاو ءمركلا ىف رحبلاو ءفرشلا
 (” 4 ص ىرهزألا دلاخو 86 ص ىروجيبلل ةدربلا

 لمزملا ةروس ىف امكو ؛اهلبق امم لوطأ اهنإف ١+ ةيآلا رثدملا ةروس ىف امك(١)
 لوطأ اهنإف ۲۸۲ ةيآلا ةرقبلا ةروس ىف امك و ؛اهلبق امم لوطأ اضيأ اهنإف ۲١ ةيآللا

 .تايالا نم اهلبق امم

 .خلا ءادألا ةلوهس نم اشن ىذلا مالكلا نسح حجرت ینعی (۲)

 .ةيآلا لوطتف ىناغلا رمألا ةياعر ىف قحلا ىفويو لوألا رمألا كرتي :ىأ(۳)
 . ثلاثلا بابلا نم ىناثلا لصفلا ةحتاف ىف ىأ (5)

 .اهتيفاقو دئاصقلا نزوك ىأ(ه)
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 ةيورملا ءاسنلا ةرماسم َتعمس دق كلعلو ؛ءامكحلا لاثمأو ءابطحخلا بطخ

 ضعب ىف مالكلا عقوو ؛اَهَيفاوق تمهفو'''اهنع هللا ىضر ةشئاع انتديس نع
 هنأ الإ ؛سانلا ةرواحم لثم ءءيش ةياعر نودب برعلا لئاسر جهنم ىلع روسلا
 .ماتتخالا ىلع اينبم نوكي ءيشب مالك لك متخي
 ؛سفنلا هيلإ ىهتني عضوم ىف فقولا وه برعلا ةغل ىف لصألا نأ :انهرسلاو
 ىلع سفنلا ءاهتنا فقولا لحم ىف نسحتسملاو ؛مالكلا طاشن لحمضيو
 ىلاعت هّللا حتف ام اذه ,تايآلا ةروص ىف مالكلا َلُكشت اذه لجأ نمو ؛ةّدملا

 .ملعأ هللاو ءبابلا اذه ىف زجاعلا ىلع

 (”:ةديدحلا ىفاوقلاو نازوألا رايتخا هجو

 امه نيذللا ةيفاقلاو نزولا كلت ىلاعتو هناحبس رتخي مل اذامل :اولأس نإو

 ْ ؛اذه نم لأ امهو «ءارعشلا دنع ناربتعم
 عادباف':انملس ولو ؛"”ناهذألاو ماوقألا فالتخاب فلتخي َّذلأ امهنوك :انلق

 وهو ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسرناسل ىلع ةيفاقلاو نزولا نم بولسا

 حيحصلا ىفو (۷۷۹ ص ر ىراخبلا ىف ىورملا عرز مأ ثيدح كلذب ديري( ١ر
 .هللا مهمحر ىذمرتلا مامإلل ةيوبنلا لئامشلاو ملسمل

 ىف ناك و «لصفلا ثحابم عم هقاسنال انه ىلإ هعضوم نم ثحبلا اذه ٌتريغ(؟)
 .عبارلا لصفلا ليبق لصألا

 فلأي لجر اذكو ءرخآ انزو نوبحي لب ءنورخأ هبحيالو انزو نوبحي موق :ىأ(”)
 ىف ناهذألاو ماوقألا عيمج ةياعر ليبس امف ءرخآ لجر امهب فلأيالو .ةيفاقو نزوب

 ,نورخا امهبحيالو ءموق دنع ذلأ ةيفاقلاو نزولا نوكي امبرو !؟هتيفاقو نآرقلا نزو

 نورخآ امهب ذذلتيالو موق امهب ذذلتيف ةصاخ ةيفاقو انيعم انزو ىلاعت هللا راتخاولف

 !؟ ليبسلا امف

 سانلا فئاوط عيمج دنع اقلطم ٌذلأ مهيفاوقو ءارعشلا نازوأ نأ انملس ول :ىأ )٤(

 .حلا ع ادبإ :انلقل
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 .ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن ىلع ةرهاظ ةيآ ىمأ
 رعشلا وه هنأ رافكلا بسحل اهيفاوقو راعشألا نازوأ ىلع نآرقلا لزن ولو

 نأ امك :ٌةدئاف نابسحلا كلذ نم 'اونُجَي ملو ءبرعلا دنع روهشملا فورعملا
 ىلع مهناحجروءمهتيزم زاربإ نولواحي نيح باتكلاو ءارعشلا نم ءاغلبلا

 له ” :"نوّدحتيوءةديدج ةعانص نوطبنتسي داهشألا سو ءر ىلع مهنارقأ
 ىلع ءالؤه ىرج ولو “!؟ىوحن ةلاسرلا بتكيو «ىلئم رعشلا ضرقي لجر نم
 .نيعرابلا نيققحملا ىلع الإ مهتعارب رهظت مل ميدقلا طمنلا

 ثلاثلا لصفلا
 ىف

 اهنايب ىف بيترتلا مدعو ء«ةمسخلا مولعلا ىف راركتلا هجو

 ل ملو ؟ميظعلا نآرقلا ىف ةسمخلا مولعلا ٌبلاطم ترّرك اذامل:اولأس نإ ١-

 "9”؟دحاو عضوم ىف اهنايبب ىلاعتو هناحبس ٍفتكي
 : نيمسق ىلع عماسلل هتدافإ ديرن ام نإ :انلف

 ىذلا بطاخملاف ؛ملعي الام ميلعت ٌدرجم كانه ُدوصقملا نوكي نأ:لوألا

 .امولعم هدنع لوهجملا كلذ

 ءهانعم انملع ىذلا رعشلا رركن امك ؛هب غبصنت ىتح ءاهّلك ىوقلا ملعلا كلذ

 .ةدئافلا هذه لجأل راركتلا بحنو «ةديدج ةذل ةرم لك دجنف

 .اهتبنم نم اهلوانت :اينَجو ىنَج اهوحنو ةرملا ىنَج( ١

 .لوألا بابلا ةحتاف ىف ةسمخلا مولعلا ليصفت مدقت (")

 ولا



 نم دحاو لك ىلإ ةبسنلاب نيروكذملا نيمسقلا ةدافإ دارأ ميظعلا نآرقلاو

 دارأو ءلهاجلا ىلإ ةبسنلاب ملعي الام ميلعتدارأف ءةسمخلا مولعلا ثحابم

 ثحابم رثكأ الإ مهللا؛ملاعلا ىلإ ةبسنلاب اهراركتب مولعلا كلتب سوفنلا غابصنا

 .”')اهيف ةبولطم ريغ ةيناثلا ًةدافإلا نأل ؛ راركتلا اذه اهيف عقي مل هنإف ءماكحألا

 فتكي ملو ءاهنم راثكإلاو ةوالتلا راركتب ىلاعت هللا انرمأ “كلذ لجألو

 ."مهفلا درجمب

 راتخا هنأ :قرفلا نم ردقلا اذه راركتلا عم ىلاعتو هناحبس ىعار نكلو

 نوكيل ءديدج بولسأو «ةّيرط ةرابعب بلاطملا كلت راركت لاوحألا رثكأ ىف
 ناكل دحاو ظفلب ىلاعتو هناحبس رركولو «ناهذألا ىف ٌدلأو ءسوفنلا ىف عقوأ

 بيلاسألا عونتو ءريباعتلا فالتخا ةروص ىف امأو ؛هنورركي ىذلا“درولاك

 .بلاطملا كلت ىف هرسأب رطاخلا قمعتيو ءنهذلا ضوخيف

 عاري ملو ءميظعلا نآرقلا ىف بلاطملا هذه ترشن اذامل :اولأس كإو ٢

 مث ءاَهُلِمُكَيف هللا ّمايأ ركذي مث ءاهّقح ىفوتسيو «ًالوأ هّللا َءآلآ ركذيف :بيترتلا
 .طقف ملعيالام ميلعت اهيف دوصقملا لب(١)

 .اضيأ سوفنلا غبص نآرقلا ىف بولطملا نوكل ىأ (؟)

 نارقلا ة ءارق نم راثك إلا بحتسي ("© عونلا ىف )ناقتإلا ىف ىطويسلا لاق(*)
 َءانآ هللا ِتاَيآ ُنوُلَتيَو )>:هبأد كلذ ناك نم ىلع اينثم ىلاعت هّللا لاق ءهتوالتو
 هللا هاتآ لجر :نينثا ىف الإ دسحال :رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا ىفو ليلا

 :دوعسم نبا ثيدح نم ىدمرتلا ىورو ؛راهنلا ءاناو ليللا ءانأ هب موقيف نارقلا

 ثيدح نم جرخأو ؛اهلاثمأ رشعب ةنسحلاو ءةنسح هب هلف هللا باتك نم افرح أرق نم

 هلغش نم:ىلاعتو هناحبس برلا لوقي «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ديعس ىبأ
 ها ثيدحلا .نيلئاسلا ىطعأ ام َلضفأ هتيطعأ ىتلئسمو ىركذ نع نآرقلا

 .ةريثك بابلا اذه ىف ثيداحألاو

 .ىدزو ُثأرق : لاقي ءركذلا وأ نآرقلا نم بيصنلا ىأ ءةفيظولا :ذرولا(٤)
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 ؟رافكلا عم لّدجلاب أدبي

 "”,تانكمملا عيمجب ةطيحم تناك نإو ىلاعتو كرابت هللا ةردق نإ :انلق

 .ةمكحلا وه باوبألا هذه ىف مكاحلا نكلو

 اذه ىلإو :نايبلا بولسأو ناسللا ىف مهيلإ ثوعبملا ةقفاوم ىه :ةمكحلاو
 ."ېیبرغو ىمجغا ء ؟هتايآ ٌتلَصْفالْول:اًولاَمل٠»:ىلاعت هلوق ىف ريشأ ىنعملا

 بتكلا نم ال :باتك ىأ نآرقلا لوزن تقو ىلإ برعلا ىدل نكي ملو

 مويلا نوفنصملا '' هعرتخا ىلا بيترتلا نإو ؛رشبلا تافلؤم نمالو «ةيهلإلا
 ءارعشلادئاصق لماتفءاذه نم بير ىف تنك نإو ؛برعلاهفرعي نكي مل

 بيتاكمو ,* ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا ىبنلا ٌلئاسرأرقاو':َنْيِمَرْصَحُملا
 ىلع مالكلا ءاجولف ؛ةقيقحلا هذه كل حضتي هنع هللا ىضر قورافلا َرَمَع

 نكلو ؛هيلع ارداق ىلاعت هللا ناكف «تانكمملا نم اًضيأ بيترتلا اذه ةياعرو(١)
 ١ .خلا مكاحلا

 :ىأ يَدْنيآ تْلَصُف ًالول اولاَقَل 84 4 ةيآلا (ةدجسلا مح ةروس) تّلّصف ةروس(؟)

 مالك :ىأىِبَرَعَو ىبجعاَء)هفلان بولسأو ههقفن ناسلب تحضوأو انل تنيب الول
 نآرقلا زاجعإ ىف ىنالقابلا لاق !؟ىبرع هيلإ لسرم وأ لوسرو ىمجعأ بولسأو
 ىمجعا ءةثيآ تلَصفأل ول :اولاَقَل اًيمجغأ انآ رق هانلَعَج ولَوإ :ىلاعت لاق :( 08 صر

 كلذ نأب امإ :هدر ىف نوجتحي اوناكل ايمجعأ ناكول هنأ ىلاعت ربخأف (ىِبَرَعَو

 مهنأبو «هانعم ةفرعم نع مهباهذب نورذتعي اوناكوأ «مهباطخ فرع نع جراخ

 نم كلذ ريغل وأ ءمهناسل نم الو مهنأش نم سيل هنأل ءهيف زاجعإلا هجو مهل نيبتيال
 ةجحلا تبجو ءهنع اوزجعف مهنأشو مهناسل نم وه ام ىلإ مهاّدحت اذإ هنأو ءرومألا

 . ها هب مهيلع

 .مدعلا نم اهعدتبا ىأ “تانئاكلا هللا عرتخا”:لاقيو.هعدتباو هأشنأ :ىيشلا عرتخا(۳)

 'مالسإلا ىف ىيشو ةيلهاجلا ىف هرمع نم ىيش ىضم ىذلا :مرضخملا )٤(
 .نآرقلا لوزن تقو برعلا بولسأ فرعيل رك ذلاب مهّصخو
 .لسرملا مالكلا اهيف بتكُي ىتلا ةفيحصلا :تالاسرو لئاسر ج ةلاسّرلاو ةلاَسّرلا ()
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 مهعمس ىلإ لَصَوَْلَو ءةريحلا ىف و اوعقول ءنايبلا قئارط نم هنودهعي اوناك امريغ

 .مهلوقع سّوشلو «هنوفلأيال ءيش
 ةدافإلا وه دوصقملا لب ءهنوملعيالام ةدافإ ذرجم دوصقملا نكي مل :اًضيأو

 هجو ىوقأب بترملا ريغ ىف ىنعملا اذه رفوتيو ؛راركتلاوراضحتسالا عم

 .ةروص متأو

 عبارلا لصفلا

 ىف
 “هيركلا نآرقلا زاجعإ هوجو

 ؟ميركلا نآرقلا ىف زاجعإلا هجو وهام :اولأس نإو
 ةيقابلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةوبن ةزجعم نأل ردقلا ميظع «ليلج ملع وهو(1)

 نآرقلا زاجعإ ىف ىنالقابلا مامإلا لاق ءزاجعإلا ةفرعمب مامتهالا بجوي وهف «ُنآرقلا
 هيلع انيبن ةوبن نأ ءنآرقلا زاجعإ ةفرعمب ماتلا مامتهالا بجوي ىذلا:(١8٠ ص)

 :ةريثك تازجعمب كلذ دعب تدّيأ دق تناك نإو ءةزجعملا هذه ىلع تينب مالسلا

 صاخشأ ىلعو ءةصاخ لاوحأو ءةصاخ تاقوأ ىف تماق تازجعملا كلت نأ الإ

 ءاقب تيقبو نيلقثلا تمع ءةماع ةزجعم نع ىهف نآرقلا ةلالد امأف ...... ةصاخ

 ها دحاو دح ىلع ةمايقلا موي ىلإ اهدورو تقو لوأ ىف اهب ةجحلا موزلو «نيرصعلا
 هتوبن رمأ ىنبو ءنآرقلا هتزجعم لعج هثعتبا نيح ىلاعت هللا نأ نيبي ىذلاو

 لول اَولاَقَو /:ىلاعت هلوق ىهو «ةدحاو اهنم ركذف«ةريهش تايآو ةريثك ٌروس :هيلع
 مهفكي مل وأ نيبم ريذن انأ اَمّنِإَو هللا دنع تالا امل لف هيو نم ثان هيلع لأ

 باتكلا نأ ربخأف (ه١و ه. توبكدعلا ةروس)4مِهْيَلَع ىلتُيء ٌباَتكْلا َكِيَلَع اَنلَرنأ نأ

 ٍتازجعم ماقم موقيو «ةلالدلا ىف ىفكي كلذ نأو ءهمالعأ نم معو «هتايآ نم ةيأ
 .مهيلع هللا تاولص ءايبنألا نم هاوس ٍتايآو «هريغ

 ءاحصفلا حصفأ اوناكو س سانلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هب ءاج املو

 ملف «نينسلا لوط مهلهمأو « هلئثمب اوتأي نأ ىلع مهاّدحت  ءابطخلا عقاصمو
 (ب 5 ةرقبلا ةروس ىف امك ةريثك عضاوم ىف نآرقلا ىف روكذم كلذو ءاوردفي
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 :(0ةريثك ميركلا نآرقلا ىف زاجعإلا ةوجو نأ وه اندنع قّقحت ىذلا :انلق

 ىف امكو 88 ءارسإلا ةروس ىف امكو 204, ١ دوه ةروس یف امکو ٤۲و ےہ
 معو ”" روطلا ةروس

 .:فيدصتلاب هودرفأو «مالعألا ةمئألا ملعلا كلذب ىستعا دقو

 ىنالقابلا نبا وأ ىنالقابلاب فورعملا بيطلا نب دمحم ركبوبأ ىضاقلامهنمف
 «تارم ةدع عبطو “نآرقلازاجعإ ” هباتك فنص هنإف (ه 4.“ ةنس ىفوتملا ز

 . رقص دمحأ ذاتسألا قيقحتب ءرصمب فراعملا راد ىف اهرخآ

 (هم"م8 1١9" ) ىباطخلا ىتسبلا دمحم نب دمح ناميلس وبأ :مهنمو

 .رصمب فراعملاراد ىف عبط “ نآرقلا زاجعإ نايب ” هباتكو

 (هم84 -9075 ) ىلزتعملا ىنامرلا ىسيع نب ىلع نسحلا وبأ :مهنمو

 ىف عبط اذك و «ىباطخلا باتك عم عوبطم “ نآرقلا زاجعإ ىف تكنلا” هباتكو

 .ىهلدب ةيلملا ةعماجلا نم اضيأ دنهلا

 .“نارقلا زاجعإ ” هباتك فنص ىرصبلا ىعفارلا لضافلا :مهنمو

 ىكلاملا ضايع ىضاقلا مامإلاك ءاضيأ مهبتك ىف ثحبملا اذه ءاملعلا ركذو

 خيشلاو “زارط ا ” ىف ىناميلا ريمألاو ‹ ىفطصملا قوقح فيرعتب ءافشلا :هباتك ىف

 عونلا ىف ) “ناقتإلا ” ىف ىطويسلاو ؛"زاجعإلا لئالد ” ىف ىناجرجلا رهاقلا دبع
 ىف ةلذيشب فورعملا ىزيزعلاو (*8 عونلا ٠0:5 ) ناهربلا ىف ىشكرزلاو 4
 هريسفت ةمدقم ىف ةعباسلا ةدئافلا ىف “ ىناعملا حور” ىف ىسولآلا ديسلاو“ ناهربلا”

 .رابختسالا مار نمل ةيافك ردقلا اذه ىفو مهركذ لوطي نمم مهريغو ) ١:۲۷(
 سيلو «ةريثك زاجعإلا هوجو نأ :ملسألا جهنملاو «موقألا ليبسلا وه اذه( )١

 لاق .هوجولا نم عومجملاب وه لب هوجولا نم دحاو هجو ىف رصحنمب زاجعإلا
 عيمجب عقو زاجعإلا نأ :قيقحتلا لهأ لوق وهو :(7١٠:؟ ) ناهربلا ىف ىشكر زلا
 هتبسنل ىنعمالف ءهلك كلذ عمج هنإف ؛هدارفنا نع دحاو لكبال «ءلاوقألا نم قبسام

 . ها عيمجلا ىلع هلامتشا عم ,ةدرفمب اهنم دحاو ىلإ

 ملكتنسو «هل رسيتام بسح ةسمخ هوجو ىلع هللاهمحر فنصملا ملكت دقو
 .رخآ هوجو ىلع ثحبملا ةمتاخ ىف ىلاعت هللا ءاش نإ
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 نوضكر ي َنيدايم َةَّدِع مهل تناك برعلا نأل  عيدبلا بولسألا:اهنم
 بطخلاو دئاصقلا ىهو آلآ ءوهنارقأ عم اهيف نوقباستيو «'ةغالبلا داوج اهيف

 ملو «ةعبرألا فائصألا هذه ريغ نوفرعي اونوكي ملو ؛تارواحملاو لئاسرلاو
 مهبيلاسأ ريغ بولسأ عادبإف ؛اهاوس بولسأ عادبإ ىلع ةردق مهدنع نكي

 ."ازاجعإلا ُنيع ملسو هيلع هّللا ىلص ىمألا ىبنلا ناسل ىلع
 هجو ىلع «ةقباسلا للملا ماكحأو ةيضاملا صصقلا نع رابخإلا :اهنمو +
 ."دحأ نم مّلعت نودب ةقباسلا بتكلا قّدصي

 : هلوقو.اهبعلو ليخلاقابسل ةّدعم ءةعستم ةحسف :ناديملا عمج نيدايم:هلوق ١ر

 .وذْعلل هئحتسا :هيلجرب ٌسرفلا ضكرو رصن باب نم اضك ر ضك ر نم :نوضك رب
 .عيرس :ىأ “داوج سرف ”:لاقي ءىرجلا عيرس ىأ :داوجلا:هلوقو

 نم :داتعملا مالكلا ىف ةدوهعم بيلاسأ مهل تناك برعلا نأ :هلاقام لصاحو(؟)

 مهضعب مه ءارعش رفاني دق ناكو ؛تارواحملاو «ءلئاسرلاو ءبطخلاو دئاصقلا

 «ةروكذم ةلوقنم راثآو ءةروهشم رابخأو ءةفورعم فقاوم كلذ ىف مهلو ءاضعب

 نورخافتيو كلذب نوججبتيو ءةقالذلاو ةباطخلاو ةحاصفلا ىلع نوسفانتي اوناكو

 جراخ نآرقلا نأ انملع دقو «ةعبرألا عاضوألا هذه ريغ ىلع نوردقيال نكلو«مهنيب

 بيجع «مظنلا عيدب ءديدج بولسأ ع ادبإف ءقرطلا هذهل نيابمو ءهوجولا هذه نع
 انيبن ناسل ىلع ءهنع قلخلا زجع ملعي ىذلا دحلا ىلإ ةغالبلا ىف هانتم ءفيلأتلا

 ايمأ ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هلاح نم اًمولعم ناكو ءملسو هيلع هللا ىلص

 .زاجعإلا نيع ءأرقي نأ نسحيالو بتكيال
 بتك نم ائيش فرعي نكي مل هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هلاح نم افورعم ناك :ىأ(*

 نم ثدحو عقوام لمجب ىتأ مث ءمهللم ماكحأو مهئابنأو مهصيصاقأو «نيمدقألا

 نيح ىلإ مالسلا هيلع مدآ هللا قلخ نيح نم ءريسلا تامهمو ءرومألا تاميظع
 .اهرضحو اهدهش نم ةياكح هثعبم

 س لصيال هنأ نقيتنف ءملعت نع الإ «هيلإ ليبسالامم اذه نأ ٌةرورض ملعن نحنو
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 كلذ قبط ىلع اهنم ءيش دجُو امّلكف ؛ةيتآلا لاوحألاب رابخإلا :اهنمو م
 .'ديدج زاجعإ رهظ ءرابخإلا

 (١١٠١ص) ديهمتلا باتك ىف ىنالقابلا لاق .ىحولا ةهج نم الإ كلذ ملع ىلإ ح
 ثيداحأو «نيضاملا ريسو نيلوألا صصق نم نآرقلا هيلع ىوطنا ام :رخآلا هجولاو

 الإ هملع لوصح زوجيالامم مهراصعأ ىف ناكو مهنيب ٌرَجَّشاَم ركذو نيمدقتملا

 نمم ناكو ءاهلهأل هتسلاجمو ءاهب هتيانعو اهل هسردو ءريسلا لهأل ه واقل رثك نمل

 اباتك ولتي نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأب ملعلا عمءاهجرختسيو «بتكلا ولتي
 ,ريسلا لهأ ةسلاجمو ءبتكلا ةسرادب فرعُي نمم نكي مل هنأو «هنيميب هطخيالو

 هباد نوفرعي مهنأو ءهوفرع نم الإ فرعالو ءةوقل نم الإ ىقلالو «مهنع ذخألاو
 نأ ىلع كلذ لدف «مهنع هنعظو مهنيب هتماقإ لاح ىف هفرصتو هأشنمو هنّديَدو

 . ها بويغلا مالع هناحبس هّللا وه رومألا هذه نع هل ربخملا

 قدصلاو ,ةلبقتسملا بويغلا نع رابخإلا نم ريثك ئيش نارقلا ىف :ىأ(1)

 دعوام كلذ نمف .هيلإ مهل ليبسالو ءرشبلا هيلع ردقيالو ءهلك كلذ ىف ةباصإلاو
 رمل :ىلاعت هلوقب ءاهلك نايدألا ىلع هتيد رهظُيس هنا مالسلا هيلع هيبن ىلاعت هللا

 ةركولَو هلك ِنيَّدلا ىلَع ةَرهظيِل «َّقَحْلا ِنيِدَو ىدهلاب ُهَلْوسَر َلَسْرَأ ُىِذَّلا
 هللا ْمُكّدَعَي ذِإَو :ردب لهأ ىف لاقو «كلذ لعفف (”* ةبوتلا ةروس)4نرك ٍرشملا
 .دعوامب مهل ىفوو (0 لافنألا ةروس) 4مل هنأ نْيتَقِ ةئاطلا ىّدحإ

 امنإو ءادج رثكي بويغلا نعرابخإلا نم نآرقلا اهنمضتي ىتلا تايآلا عيمجو

 ١-4(: :"١0٠:ىلاعت هلوق ًارقاف ديزملا تئش نإو ءلكلا ىلع ضعبلاب هنن نأ اندرأ

 هللا فدص دل: (۸٤:۲۷)یلاعت لاقو «هدعو هللا قدصف (مورل تبلغ ملا

 ةرخآلا راذلا ہک تناك نإ ! لقإل(4هرك 4 ؟١ىلاعت هلوقو كّقحْلاب اًيْؤَرلا هلوسر

 :(۸۳:۹) یلاعت هلوقو هان ءانبأ اوعدن اوُلاَعَت لق :5)ىلاعت هلوقو هللا دنع
 ةريثكلا تايآلا نم كلذ ىلإ امو كاّوُدَع عم اَوُلِتاَقَت ْنَلَو ءاّدَبأ َىِعَم هاجرت نإ

 .هلك كلذ ىف هدعو ىلاعت هّللا قدصف

 نونمؤملا حرفو ءديدج زاجعإ رهظ «رابخإلا كلذ قبط ىلع ئيش رهظ املكف
 .اناميإ اودادزاو
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 ('رشبلا رودقم نم تسيل ىتلا ةغالبلا نم ايلعلا ةجردلا :اهنمو ۽

 رشبلا ىلع رذعت امنإو :نآرقلا زاجعإ ىف ىباطخلا ناميلس نب دمح مامإلا لاق(١)
 :رومأل« هلثمب نايتالا

 ىه ىتلا اهعاضوأبو «ةيبرعلا ةغللا ءامسأ عيمجب طيحيال مهملع نأ :اهنم

 ةلومحملا ءايشألا ىناعم عيمج مهماهفأ كردتالو .اهل لماوحلاو«ىناعملا فورظ

 نوكي اهب ىتلا ءموظنلا هوجو عيمج ءافيتسال مهتفرعم لمكَت الو ءظافلألا كلت ىلع

 ءاههوجو نم نسحألاو لضفألا رايتخاب اولصوتيف ءضعبب اهضعب طابتراو اهفالعا

 ءلماح ظفل :ةثالثلا ءايشألا هذهب مالكلا موقي امنإو ؛هلثم نم مالكب اوتأي نأ ىلإ

 ىف هنم رومألا هذه تدجو نآرقلا تلمأت اذإو «مظان امهل طابرو «هب مئاق ىنعمو

 بذعأ الو لزجأ الو ءحصفأ ظافلألا نم ائيش ىرتال ىتح « ةليضفلاو فرشلا ةياغ

 امأو ءهمظن نم ًالكاشتو اًمؤالت ّدشأو ءافيلأت نسحأ اًمظن ىرتالو ؛هظافلأ نم

 ءاهباوبأ ىف مدقتلاب لوقعلا اهل دهشت ىتلا ىه اهنأ لقع ىذ ىلع ءافخ الف ىناعملا
 لئاضفلا هذه دجوت دقو ءاهتافصو اهتوعن نم لضفلا تاجرد ىلعأ ىلإ ىقرتلاو
 «هنم دحاو عون ىف ةعومجم دجوت نأ امإف :مالكلا ع اونأ ىف قرفتلا ىلع ثالنغلا

 ئيش لك ىصحأو ءاملع ىيش لكب طاحأ ىذلا ءريدقلا ميلعلا مالك ىف الإ دجوت ملف

 ١5( ص ىنالقابلل نارقلا زاجعإ ةمدقت نمإ ها اددع

 ىوقأ نايبب كدّوزن نأ ديرنو «عئار نسح مالک ىرت امك اذه ىباطخلا مالكو
 «حبصلا نايب هب نيبتيو ءسمشلا حاضتا رمألا هب حضّتيل كلذ نم حضوأو نسحأو

 مولعلاراد سسؤم ) هللا همحر ىوتونانلا مساق دمحم خيشلا ربكألا مامإلا نأ ملعاف

 اذهف «ماتلا ليصفتلاب ( کر کر با وج )“ةیمساق نیهارب ” هباتک ىف ملكت (دنبویدب

 :لاق ءاصخلمو ابرعم هضيف نم ضيغ
 :ةحاصفلاو ؛قابطنالا نسح :ةغالبلاف ءةحاصفلا ريغ ىش :ةغالبلا

 مئالت دق لّلُحلاو ءاهيف ةعدوملا ىناعملل ٌةلح تاملكلا نأ :هنايبو ءىتاذلا نسحلا
 نمو ءاهاندأ نم نوكت دقو «بايثلا ىلعأ نم نوكت دقو «همئالتال دقو ماسجألا

 ءاشولا هذه نع راع وه ام اهنمو ءزيرطتلا نم عاونأب شقنم زرطم وه ام بايثلا

 (و «قابطنالا نسحب ةربعملا ىه ىناعملل ظافلألا ةمئالمف ؛ةدئازلا تالمجتلاو
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 دعب برالا ىلع ديز امو«ىتاذلا نسحلابرّبَعي اهالعأ نم تاملكلا نوكو سب

 .“عيدبلا ” مسق نم َدعُينيولتلاو زيرطتلا نم جسلا
 ىيش نيماضملا ءاشنإو مالكلا غوص نأ داقو نهذو «بقاث مهف هل نم ملعيف

 ةفرصلا نيماضملل امسا غيلبلا حيصفلا مالكلا سيلف ءةغالبلاو ةحاصفلاريغ

 ةحاصفلاب ةبذهملا ةطوبرملا ةديجلا داوملا ىمستال اذكو ءضحملا ءاشنإلاو

 ءاهلامك ةورذ ىف ةغالبلاف مت اذإف ءروكذملا قابطنالاب الوأ ىنعي لب «ةغالبلاو

 .ةعاربلا ةَمِق ىف ةحاصفلاف ءهتظحالم قح ظافلألا ْنسح مالكلا ىف ظحول اذإ اذكو
 ملعت تنأو «ىناعملاو ظافلألا نيب طبرلاو ةبسدلل مسا “قابطنالا ” نأ ملعاو

 نم ىفخأ قابطنالا ملع نوكي نأ دبالف «نيفرطلا نم ىفخأ اًمئاد نوكت ةبسدلا نأ
 قابطنالاف ةيلج ريغ ءةروتسم ةنونكم ىناعملا تناك اذإف ؛ظافلألاو ىناعملا ملع

 نيب ىنعملا داحتا ىلإ نهذلا قبسي امبر ببسلا اذهبو ءاًضومغو ًءافخ دادزي

 .اءاه ريغ ةقيقحلاو ءفدارتلا ىلإ مهفلا ردابتيو ظافلألا

 “لامجلا”و “نسحلا لومعزي سانلا نأ :رمألا هب حضتي ةلاثم كل لحلو

 (ل م ج ) ةدام هيلع لديو «ليمجلاب ةمئاق ةفص لامجلا نأ لاحلاو ءدحاو ىنعمب

 ءاضعألا مائتلا نم أشدي فص و لامحلاف «فلؤم مالكل “ةلمحلا ”ءاهنمو

 بسحب لامجلا بحاص اهب فصتي ةيلوعفم ةفصل مسا “نسحلا ”و ؛ةبسانتملا

 ,نورخألا هيطعي بقل نسحلاف «كلذب هل مهعالطاو :هيف لامحلا سانلا كاردإ

 ,نيفدارتمب اسيل امهنأ ملعف “هدنع نسخ” و هنسحتسا: مهل وق كلذ ىلع ليلدلاو

 مهعبط نوكيو «جاجوعا نيرظانلا مهف ىف ناك نإف ؛لامجلا ىلع ع رفتي نسحلا لب

 نومكحتي وأ :لامجلا دوجو عم نسحلاب تورعشيال نأ دعبتسدالف «ميلس ريغ

 .لامجلا نادقف عم نسحلاب

 ءامهقئاقد ىلع اوعلطاو ءبدألاو ةغللا ىف اورهمت نيذلا ءابدألاو ءارعشلاو

 نم رخآلا ناكم امهدحأ نولمعتسي «مهتيرقبعو مهغوبن ىلع ءادعألا مهل تدهشو

 ےہ نم دح ىلإ اولصي مل ةطاق ءاغلبلاو ءابدألاو ءارعشلا نإف ةلمجلابو
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 ؛'اههنك ىلإ َلِصن نأ عيطتسنال «نيلوألا برعلا دعب انئج ذإ نحنو

 فرعيال هنإف تاملك ٍةدع زييمت مهنم داحال لصح ولو «ةغالبلا دودح لد

 ىلع رسيتيال ملعلا اذه نأ ىلع ؛لامعتسالا عقاوم فرعيالو «ةتبلأ ماتلا قابطنالا

 :ةيتآلا رومألا ىلع علطا نمل الإ متألا هجولا

 .تامرلعملا ةلمجب اطيحم هملع نوكي :لوألا
 .لقألا ىلع ةدحاو ةغل تاملك عيمج ارضحتسمو ايواح نوكي :ىناثلاو

 فاشكناك اًيلج افشك هدنع ةفشكنم ءايشألا قئاقح نوكت :ثلائلاو
 .نينيع ىذل تاسوسحملا

 . ىليصفتلاو ىلامجإلاو ءىئزجلاو ىلكلا عضولاب اعلطم نوكي :عبارلاو

 ةيعامتجالا ةئيهلاب افراع نوكي نأ :ىلامجإلاو ىلكلا عضولا ةفرعم ىنعمو

 بّسنلل ةيعامتجالا ةئيهلا ىلع اًعلطم نوكيو ءاهتفرعم قح ةيئاجهلا فورحلل

 نسحأب ءاهل الباقم ظفللا عضاولا عضوو «ىناعملا ىف دجوت ىتلا تافاضإلاو
 .ةفرعملا متأو هوجولا

 فورحلا تالولدم فرعي نأ :ىليصفتلاو ىئزجلا عضولا ةفرعم ىنعمو
 (١١-17١1١1صرها اهتاراشإ طقسمو اهقيداصمو ةيئاجهلا

 لهو ؟رومألا هذه ةلمج ىلع رشبلا نم ردقي نم !ميركلا ئراقلا اهيأ فصناف
 ةجردلا ىف همالك نوكي فيكف !؟اهرسأب طئارشلا هذه رشبلا نم دحأل عمتجت

 اذه له ؟ضقانلا ملعلا عم ماتلا قابطنالا ىلع ردقي فيك و ؟ةغالبلا نم ايلعلا

 ضرألاو تاومسلا ىف ةرذ لاقثم هملع نع بزعيال ىذلا ءبويغلا مالعلا نأشالا
 | .ميلعلا عيمسلا وهو

 نمل ايهتيال هنأ انيب دق :١۷١ص ر نآرقلا زاجعإ ىف هللا همحر ىنالقابلا لاق( )١

 اوملعي ناب الإ «نآرقلا زاجعإ اوفرعي نأ كرتلاو مجعلا نم «ةيبرعلا ريغ هناسل ناك

 نأ ىلإ اوٌدحتدق مهنأ اوملع نأب اذه اوفرع اذإف ءكلذ نع اوزجع دق برعلا نأ

 نوزجاع مهنأ نيبت : هب اوتأي ملو «هلثمب نايتإلا كرت ىلع اوعَّرُقو ءهلثمب اوتأي
 . زجعأ هنع مهف ءناسللا كلذ لهأ زجع اذإو ءهنع

 (بب غلبي سیل هنأ الإ ىبرعلا ناسللا لهأ نم ناك رم نإ :لوقن كلذكو

۳۹ 



 تابيكرتلاو'''ةلزجلا تاملكلا لامعتسا نأ وه «هملعن ىذلا ٌردقلا نكلو

 هلم دجنالءميظعلا نآرقلا ىف كلذ دجن امك «فلكتلا مدعو ةفاطللا عم ةَبدَعلا

 هكردي ىقوذ رمأ اذهو «ءنيرخأتملاو نيمدقتملا دئاصق نم ةديصق ىأ ىف

 .ةّماعلا هقّوذتيال و «ءارعشلا نم ُةرهملا  ىغبني امك

 ىّسكت رافكلا عم لدجلاو «ةثالثلا ريكذتلا عاونأ ىف نأ ملعن كلذكو

 دي رضقت ءاًقيرط ًاديدج اًسابل «ةروسلا بولسأ بسح عضوم لك ىف ٌُبلاطملا
 .هليذ نع لواطتملا

 ةروس ىف ءايبنألا صصق داريإ ىف لمأتيلف دحأ ىلع كلذ كاردإ رّسعت نإو
 صسصقلا هذه أرقيل مث ءتافاصلا ىف اهيلإ ٌرظنيَل مث ء ءارعشلاو دوهو فارعألا

 فرصت هوجوو «مالكلا بيلاسأ ةفرعم ىلإ ىهانتي ىذلا دحلا ةحاصفلا ىف تب

 هنكميال هنأ ىف :ىمجعألاك وهف هريغ نم اغراب اغيلب احيصف هنوّدعي امو ءةغللا

 رك ذب انأدب ىذلا ىسرافلا هب فرعي نأ انيبام لثمب الإ ءنآرقلا زاجعإ فرعي نأ

 ىبرعلا ناسللا ةفرعم ىف ىهانتدق ناك نم امأفءءاوس ناسللا لهأ نم سيل نمو وهو

 نم ملكتملا عسو هيلإ ىهتني ىذلا ردقلا فرعي وهف - اهبهاذمو اهقرط ىلع فقوو
 هيلع ىفخي سيلف ةردقلا دودح زواجتيو ءعسولا نع ج رخيام فرعيو ةحاصفلا

 نيب زيمي امكو ءرعشلاو لئاسرلاو بطخلا سدج نيب زيمي امك ءنآرقلا زاجعإ
 .بيرغلاو عرابلا وردانلاو ءعيدبلاو حيصفلاو ءئدرلاو ديجلا رعشلا

 ىفخيام دقنلا نم ّىفريصلا فرعيف «مهتعنص ةعانص لك لها زيمي امك اذهو

 ها هريغ ىلع ىفخي ام هت ءادرو هتدوجو بوثلا ةميق نم ْراَّزبلا فرعيو «هريغ ىلع
 بيجع زاجعإلا نأش نأ ملعاو :(١55ص ) حاتفملا ىف ىكاكسلا لاقو

 .ةحالملاكو ءاهفصو نكميالو ءكردت نزولا ةماقتساك ءهفصو نكميالو «كردي

 ةمدخ لوط قوذلا باستكا قيرطو .الإ سيل «قوذلا وه ىدنع زاجعإلا كردمو
 امبر «ةمثلتم هوجو ةغالبلل معن _ نايبلاو ىناعملا ىملع ىنعي :نيملعلا نيذه
 . ها الف زاجعالا هجو سفن امأ ءاهنع ماثللا ةطامإ ترسيت

 .عماجلا حيصفلا ىوقلا :مالكلا نم لزجلا )١(
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 .قرفلا هل ىلجتيل ء:تايراذلا ىف اهسفن

 كلذ ركذيدقف «نيعيطملا ميعنتو ةاصعلا بيذعت ركذ ىف لاحلا كلذكو

 ' ضعب عم مهضعب رانلا لهأ مصاخت اذكهو ؛ديدج بولسأب ماقم لك ىف

 .'لوطي اذه ىف مالكلاو ؛ ةديدج ةروص ىف ماقم لك ىف ىلجتي

 ءىناعملاملع ىف هليصفت ىذلا لاحلا ىضعقم ةياعر نأ اضيأ ملعن كلذكو
 ةاعارم عم «نايبلا ملع اهنايبب لفكت ىتلا ءتايانكلاو تاراعتسالا لامعتساو

 كلذ اك رّوصتيال ‹تاعانصلا هذه ن لهجي نيذلا نييمألا نيبطاخملا لاح

 ميركلا نآرقلا ىف بولطملا نأل كلذو ؛ ميظعلا نآرقلا ىف دجوي امم نسحأ

 ٌةتكن «ءسانلا نم دحأ ّلك اهفرعي ىتلا ””ةفورعملا تابطاخملا ىف ع دوت نأ
 نیب عمجلاكرمألا ادهو ؛ةصاخلا دنع ةيضرم ةماعلا دنع ةم رهفم ةقئار

 رعاشلا ُرَد هللو «ريدق ءيش لك ىلع هللاو ءرشبلا رودقم نم سيل ءنْيَّدضلا

 '2:لوقي ثيح

 امظنهتدزاماخإ انسخ ەهجو كديزي

 نأ: كلذو ؛عئارشلا رارسأ ىف .:بربدتسلا ريغل هَسهَف رسيتيال هجو:اهنمو - 6م

 ىنب ةيادهل ءىلاعت هللا دنع نم لزان ناآرقلا نأ ىلع لدت اهسفن'*' ةسمخلا مولعلا

 ىف هقيثدتو هقيقحت ظح الو” ن وناقلا" ىف رظن اذإ “بطلا” ملاع نأ امك ؛مدآ

 لمأت لب, كلذ ىلإ ةجاحالو «لوطي امم اهنايبو اهحرش مث «ةلثمألا ركذ :ىأ(١)

 :هنإف تنأ

 لقايص تارظانلا تويعلا نأك ةجهب لمأتلا لوط ىلع ديزي

 .ساون ىبأ مالك نم رعشلاو() ماعلا رارجلا (۲)
 .لوألا بابلا ىف اهركذ مدقت ىتلا )٤(

 نباب فورعملا هللا دبع نب نيسح ىلع ىبأ سيئرلا خيشلل بطلا ىف “ نوناقلا ”(8)
 اهغلبأو بتكلا عمجأ وه :دصاقملا داشرإ بحاص لاق ه٤ ۲۸ ةنس ىفوتملا ءانيس

 درفنيو «نيمدقألا بتك ةصالخ ىلع ىوتحي :ةلمجلابو ءافينصت اهنسحأو ءاظفل
 . ها ةيمكحلا دئاوفلاو « ةيملعلا ثحابملاب
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 نأ ُكْشَيال ءاهصاوخو ةيودألا فصووءاهتامالعو ضارمألا بابسأ نايب
 ًءايشألا عئارشلا رارسأب ملاعلا ملع اذإ كلذك ؛بطلا ةعانص ىف لماك فلؤملا

 مّلْعَي ءةسمخلا مولعلا ىف لمأتي مث «مهسوفن بيذهتل سانلل اهنيقلت ىغبني ىتلا
 :هنم نسحأ روصتيال ثيحب ءاهعَقوم تعقو دق ن ونفلا هذه نأ :اعطق

 اهسفن ىلع اهسفنب لدت ةعطاسلا سمشلاو
 “اهنع كهجو لوت الف ليلدلا ىلإ ةجاح ىف تنك نإف

 )١ ىسرافلا رعشلل ةمجرت وه امنإ ءرعشب اذه سيل( :
 باتور ےس زا دياب تليل در باقا لير دا باثآ

 ىلع لدي هسفن نارقلا لب ءنآرقلا نم جراخب سيل زاجعإلا ليلد :ىأ
 .ازجعم هنوكب نقيتت «هانعم ربدتو ءنآرقلا ىف ركفف ؛هزاجعإ

 هنم عَبْشَيال ” نآرقلا نأ:عوفرملا ثيدحلا ىف درودق :ثحبلا ماتخ

 :ىأ ١85( ص ةوكشملا )' هبئاجع یضقنتالر ءدرلا ةرثك نع قلخيالو ءءاملعلا

 راركتلا ةرثك نم هعامتساو هت ءارق ةذل لوزتالو ءههنكب ةطاحإلا ىلإ ءاملعلا لصّيال

 ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قدص دقلو ؛هتاكن هرصنتالو ىنفتالو «دادرتلاو

 كرت مكو «ملاع اهب طيحيالو ءرصح ههوجول سيل ءنآرقلا زاجعإ ثحبم اذهف

 :ةدع اهيلع ديزن نحنو «ةمسخ اهوجو اهنم مامإلا فدصملاركذ دقو؛رخآلل لوألا

 ءرخآ هجو نارقلا زاجعإ ىفو :نارقلا زاجعإ ىف ىباطخلا مامإلا لاق ١-
 بولقلاب هعينص كلذو ءوهداحآ نم ذاشلا الإ هفرعي داكيالف «سانلا هنع .بهذ

 عرق اذإ ءاروثنمالو اًموظنم «ءنآرقلا ريغ امالك عمستال كنإف ءسوفنلا ىف هريثأتو

 ىف ةباهملاو ةعورلا نمو «ءلاح ىف ةوالحلاو ةذللا نم بلقلا ىلإ هل صلخ عمسلا

 تذخأ اذإ ىتح ءرودصلا هل حرشدتو «سوفنلا هب رشبتست «هيلإ هنم صلخيام ىرخأ
 فوخلا نم اهاَّشغتو «قلقلاو بيجولا نم اهارع دق ةعاترم تداع هم اهظح

 اهتارمضم نيبو سفنلا نيب لوحي «بولقلا هل عزنتو ءدولجلا هنم رعشقت ام قرفلاو
 لاجر نم ءملسو هيلع هللا ىلص ءلوسرلل ودع نم مكف .اهيف ةخسارلا اهدئاقعو

 (ت ملف «نآ ر قلا نم تایآ اوعمسف «هلتقو هلايتغا نوديري اولبقأءاهك اتفو برعلا
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 ىلإ اونكري نأو «لوألا مهيأر نع اولوحتي نأ مهعماسم ىف تعقو نيح اوثبلي لج

 . ها اناميإ مهرفكو ءةالاوم مهتوادع تراصو ؛هنيد ىف اولخديو ءهتملاسم

 رمأ نم هفصو امل قادصم وه ام ةينآرقلا تايآلاو ةيخيراتلا لثملا نم دروأ مث
 (5١٠:؟ ) ناهربلا عجارو باتكلا ةمتاخ كلذ ناك و ءنارقلا

 خيشلا رصعلا ظفاح ءريبكلا ثدحملا ةمالعلا مامإلا انخياشم خيش لاق-"؟

 نارقلا :(07 -ه7ص نايبلا ةميتي ةميتي ب)  هرس سدق  ىريمشكلا هاش رونأ دمحم

 بيترت ىفو «هتابكر مو ءهتادرفم بسحب ىدنع هزاجعإو ءزجعم هلك ميركلا

 ءاضارغأو ءابيترتو ءاًبيكر تو ءاظفل زجعم رهف ؛هقئاقحو ءهدصاقم ىفو «هتاملك
 .قئاقحو ءامولعو ءدصاقمو

 ةدرفم ةملكب ربعيو راتخي هنأ :تادرفملا بسحب هزاجعإب دارملاف

 نالقثلا رهاظت ول ثيحب ءضرغلاب قفوأو ءماقملاب ىفوأو «ةقيقحلاب هنم ىفوأ نكميال
 .اومدنو اوباخل ضرغلاب قطنأو «ةقيقحلا ىلإ برقأ هريغ اظفل هناكم اودروي نأ ىلع

 ناكو «توملا دعب ثعبلا نوركني مهتماع برعلا تناك :الاثم كلذخو

 اوناكو ءمهرعاشمو مهكرادم بسح ءءامسأ ةيلهاجلا ىف مهدنع توملل

 «حورلل الو دسجلل ءاقبال مهدنع نأل ءتوملا ىلع “ىفوتلا ” قالطإ نوزوجيال
 هنم صقني نأ ريغ نم ءاملاس هليصحتو ءالماك ئىيشلا ءافيتسا :“ ىفوتلا” ىنعمو

 اهنع نوربعي فيكف,مالسإلا دنع امك توملا ةقيقح مهدنع نكي ملو ؛ىيش

 ءءانفال ءافيتسا توملا نأ ىلإ مهادهو ,ةملكلا هذه نآرقلا لمعتساف ؟ ىفوتلاب

 ” ظفل ىفو :اضيأ لاقو .ىفوتملا قح ىفوتملا نأ ىلإ ةملكلا هذهب راشأ ءاضيأو

 نأ ىلإ هب راشأ هنأ :ىهو «ىرخأ ةفيطل -- ىلاعت هللا ىلإ اًدنسم ناك اذإ_ “يفوتملا

 ۳١( ص مالسإلا ةيحت عجارو ) ىنفيالو ديبيالف «ىقابلل اكلم حبصأ ىفوتملا

 ىسيع انديس ناک و «ىلاعت هترضحل ىفوتم ريغ سانلا رئاس ىف ندبلا ناک املو

 .4 ىلإ كعفاروو# : دعب نارمع لآ ىف داز «هحور عم هندب هللا ىفوت نمم مالسلا هيلع

 ابيك رت ىقتني نآرقلا نأ وهف وهف :بيترتلاو بيكر تلا ةهج نم هزاجعإ امأو

 حر ابيك رت راتخي نآرقلا نأ الإ ءماقملا اهعسي < ‹«بيكارت ةدع نم تادرفملل
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 هلوقك ءضرغلا عدص ىف ىدجأو «ةقيقحلاب ىفوأو «هنم غلبأ نكميال هلل

 نجلا اولعجو: :ىأرلا ئداب ىف ةرابعلا قح ناكر «ّنجْا ًءاكَرْش هلل اَوَلَعَجَول ىلاعت

 هلإلل ءاكرش اولعج :ىنعي «ءاكرش هلل اولعج مهنأ ليزنتلا ضرغ نكلو هلل ءاک رش
 هوبکترا ام حبقب ماظعتسا “لل ميدقتلا ىفف ءكيرشلا نع ىنغأ وه ىذلا ءدحاولا

 قولخم وه ىذلا ءنجلا ه ءاكرش اولعج لب اذهب اوعنتقي مل مهنإ مث ءةهافس هذهف
 مالكلا هل قيس ىذلا ضرغلاف «هولعف امل رخآ ماظعتسا اذهف ءدتاقولخم نم ليئض

 .زيزعلا ليزنتلا هراتخا ىذلا بيكرتلاب الإ ىتأتيال
 ءاهمّلعت نيبطاخملا مزليام :دصاقملا رابتعاب زاجعإلا نم دارملا امأو

 هركذي امك اهيضتقيام بسحب «قولخملا عم اهب ةلماعملاو ءاهغبصب غابصنالاو
 لوألا بابلا نم ىناثلا لصفلا عجارو ) ىنسحلا هللا ءامسأ حرش ىف ةمألا ءاملع
 نآرقلا دصاقم نكتلو :لاقو (ىلاعت هتافص ىلإ سانلا جايتحا ىلع انتاقيلعت نم

 .ةرخألا ةاجنو ايندلا حالفو دابعلا شاعم حالصو «داعملاو أدبملا رك ذ هيفام

 ترصق ىتلا ةضماغلا رومألا :قئاقحلا رابتعاب زاجعالا نم دارملا امأو

 اهيف تحرب امو ءماهوألاو راكفألا اههنتكتالو ,ماهفألاو لرقعلا اهكاردإ نع
 «مهلادجو مهعازن اهيف مصفني ملف «ةبذاجتم بناوجلاو «ةفلتخم لوقعلا
 هذه لاثمأ ىف راتخي نآرقلاف ءءالقعلا اهيف ت ريحت “ دابعلا لاعفأ قلخ ”:ةلئسمك

 .مهااهقئاقح فشك ىف هنم ىفوأ روصتيال اريبعت ةلضعملا تالكشملا

 نم افرط ركذو «نارقلا نم زجعملا ردقلا ىف اوفلتخا دق ءاملعلا نإف :دعبو

 ناهربلا ىف ىشكرزلاو (747 -*75 صر نآرقلا زاجعإ ىف ىنالقابلا مامإلا ءارآلا
 ءةليوطوأ تناك ةريصق «ةروسلا نآرقلا نم هنع زجعُي ام لقأ نأب (۸:۲ ١-۹.٠

 .اهردقب ناك ام وأ

 معن ؛تايآلا نم ةيآ رصقأ :ىدنع زجعملا :ىريمشكلا ةمالعلا انخيش لاقو

 ىلجتيالو «نيعرابلا ةلمكلا ىلع ىفخت امبرو ءضمغأ ردقلا اذه ىف زاجعإلا
 «ىناعملاو نايبلا رحب ىف صاغو «ىناعملا ىلع ضوخلا ىف دباك نم ىلع الإ اهامرم
 . ها زاجعإلا كلسم ىف اهانكلس ىتلا تاهجلا رئاس ىعارو
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 عبارلا بابلا

 ىف
 ىف عقاولا فالتخالا حيضوتو ريسفتلا جهانم نايب

 .نيعباتلاو ةباحصلا ريسافت

 :نيرسفملا فئاوط
 :فانصأ ٌةَّدِع نيرسفملا نأ ملعيل

 افوقوم وأ اعوفرم ائيدح ناك ءاوس «تايآلل ةبسانم راثآ ٌةياور اودصق ةعامجو

 .نيثدحملا قيرط اذهو ايليئارسإ اربخ وأ '””اعوطقم وأ
 بهدذم اهنم قفاوي ملامف ؛ ءامسألاو تافصلا تايآ ليوأت اودصق ةقرفوه

 تايآلا ضعبب نيفلاخملا لالدتسا ىلع اودرو ءرهاظلا نع اهوفرص“'ةيزنتلا

 .نيملكتملا قيرط اذهو
 تادهتجملا ضعب حيجرتو «ةيهقفلا ماكحألا طابنتساىلإ مهتيانع اوفرص موقوو
 .نييلوصألا ءاهقفلا قيرط اذهو  نيفلاخملا ك سمت نع باوجلاو ءضعب ىلع
 ىف برعلا مالك نم دهاوشلا اودروأ و ءهتغلو نآرقلا"”بارعإ اوحضوأ عمجوه

 .نييوغللا ةاحنلا جهنم اذهو مات ٌةروفوم باب لك

 كلذ ىف نورخافتيو ءايفاش انايب نايبلاو ىناعملا تاكن نوركذي ةفئاطو»

 .ءابدألا قيرط !ذهو ب باإبلا

 ثيدحلاو . ملسو هيلع هّللا ىلص ىبنلا ىلإ عفزام :عوفرملا ثيدحلا(١)
 .ىعباتلا ىلإ ىهتنا ام : عوطقملا ثيدحلاو « ىباحصلا ىلإ ىهتنا ام :فوقوملا

 تافصلا ةلاسم ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وه :هيزنتلا بهذم(١)

 . تاهباشتملا

 .هفرصو نارقلا وحن ىنعي نآرقلا بارعإ هلوق (*)
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 الو اقيقد اوعّدي ملف ءمهخويش نع ةروثأملا تا ءارقلا ةياورب مهضعب متهاوو
 .ءارقلا ةفص هلهو ل - هب !ًواج الإ بابلا اذه ىف اليلج

 ىندأب "”قئاقحلا ملعوأ كولسلا ملعب ةقلعتم تاكدب ناسللا نوقلطُي مهضعبوه

 .ةيفوصلا برشم اذهو _ةبسانم

 ميركلا نآرقلا ىناعم ْميِهفت مهنم لك دصقيو «عساو لاجملاف :ةلمجلابو
 بهذم ذختاو «همهفو هتحاصف ردق ىلع مّلكتو ءنونفلا نم نف ىف ضاخو

 هم
 ,مردق لحيال اعاستا ريسفتلا لاحم عستا كلذ لجألو ؛(!!ةينيع بصن هباحصأ

 ."9ددع اهرصحيال ةريثك بتك تفئصو

 .هل ةياغلاك قئاقحلا ملعو «ناسحإلا ملعوه:كولسلا ملع(١)
 .هباحصأ بهذم ثحبلا ىف ظحالاي :ىأ( 7١

 جارختساو «هيناعم مهف ىلع ردقُيو :ىلاعت هللا باتك هب ُفرُْي ٌملع :ريسفتلا()
 ملعو فيرصتلاو وحنلاو ةغللا ملع نم كلذ دادمتسا ناكو ؛همكحو هماكحأ

 خسانلاو لوزنلا بابسأ.ةفرعم ىلإ جاتحيو «تا ءارقلاو هقفلا لوصأو «نايبلا

 .خوسنملاو
 مهلكو ءهطوسبمو رصتخم نيبام ؛تاعوضوملا نم هيف سانلا رثكأ دقو

 اميف مهنم لك ضاخو «هيف امب حشرتي ءانإ لك و «هيلع بلغي ىذلا نفلا ىلع رصتقي
 .هداٌرف هب فغش

 عماج ىف ريرج نباك «ثيدحتلا قرطو ثيدحلا تاياور درس :ثدحملاف
 مهريسافت ىف مكاحلاو ىذمرتلاو ىراخبلاو ءروثنملا ردلا ىف ىطويسلاو ءنايبلا

 ىزارلا رمع نب دمحم نيدلا رخف مامإلاك “همالك” ىف لاج :“ ملكتملا”و
 ديب «ريبكلا ريسفتلاب فورعملا “بيغلا حيتافم ” :هريسفت ىف ٠٠١( ةنس ىفوتملا)
 .ىتش تامهم نم ةيلاغ رهاوج هيف عدوأ هنأ

 ءىبطرقلاك ,ماكحألا جارختساو ءطابنتسالا رامغ ىف لخد :هيقفلاو
 ىف ىكلاملا ىبرعلا نباو .“نآرقلا ماكحأ ”:ىف ىفنحلا ىزارلا صاصحلاو
 (كن (ه6١١-14١١) ىتف ىنافلا ىفنحلا هللا ءانث دمحم ىضاقلاكو ,“'هماكحأ"”
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 ريسافتلا عماوج

 ملكت نم مهنمف '”مهريسافت ىف هلك كلذ عمج ىلإ مهنم ةعامج دصقو
 «بائنطإلاو راصتخالا ىف اوفلتخاوءةيسرافلاب ملكت نم مهنمو «ةيبرعلاب
 .ملعلا لايذأ اوعّسوو

 “ىرهظملا ريسفتلا ”:ىف صج
 هرحب ىف نايح ىبأك «هبيكارت قرطو «هبارعإ هوجو ىف صاغ :ىوحنلاو

 دمحأ نب ىلعو “نارقلا ىناعم ”:هباتك ىف(ه ٣١١ ةنس ىفوتملا) جاجزلاو ءهرهنو

 هيف رثكأ “طيسبلا ” ريبكلا هريسفت ىف (ه 41۸ ةنس ىفوتملا ) نسحلا وبأ ىدحاولا

 .“زيجولا” ىفو ؛طيسبلا نم راتخم وهو "طيسولا ” ىفو ؛دهاوشلاو بارعإلا نم
 ىف نساحملا ءادبإو «هزاجيإو هبانطإ ىف هزاجعإ راهظإب علوأ :ىنايبلاو

 رمع نب دومحم هللا راج مامإلاك «هعئاورو هعئادبب هيبنتلاو ءهعلاطمو هعطاقم
 هريسفت ىف «ىناعملاو وحنلاو بدألاو ةغللا ىف مدقلا بحاص ء«ىرشخمزلا

 ىف دوعسلا ىبأ مامإلاكو (ه۳۸٠ ةنس ىفوتو ) “ ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا”

 “ميركلا نآرقلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ”
 امك ءدودحلاو موسرلا نع ثحبلاو «ةسيقألا بيترت ىف همه :ىقطنملاو

 .صالخإلا ةروس ريسفت ىف انيس نبا هلعف
 نم ةينابرلا تايآلا هتوحام زاربإ ىف هتدباكم :ىرصعلا فوسليفلاو

 ىرهوجلا خيشلاك ؛ةيعيبطلا بئارغلاو ءةيرصنعلا عئادبلاو ءةينوكلا رارسألا
 .“نارقلا رهارج ” ىف ىواطنطلا

 : بحاص دمحم نب دمحأ ىبلعثلاك ءصصقلا ىلإ عابلا دم :صاصقلاو

 (ه ةنس ىفوت )'ءايبنألا صصق ىف سئارعلا ”و «“ نايبلاو فشكلا”

 ريخ انع ىلاعت هللا مهازجف,هباعجو هتئانك غّرفو «هباطوو هبارج َضَقَن :ّلكف
 .ءازجلا

 ؛ةغالبو ةحاصفو ءاثيدحو اًهقفو ءةياردو ٌةياور «ةلوادتملا ريسافتلا عمجأو(١)

 (ب ققحملا ديسلا دادغب ىتفمل ىناعملا حور :افوصتو اًمالكو.ةغلو اًبارعإو
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 ريسفتلا ملع ىف ّىَلع هب هللا ّنم ام
 نف لك ىف ٌةبسانم هقيفوتو ىلاعت هللا دمحب ريقفلل لصح دقو

 ءاهعورف نم ٍةحلاص ٍةلمجبو ءاهلوصأ مَظْعُمِب ٌتطَحَأو « نونفلا هذه نم
 ُهبْنُي هجوب ءاهباوبأ نم باب لك ىف لالقتسالاو قيقحتلا نم عونب ُتْزُقو
 ةثالث وأ نانف ىهلإلا دوجلا رحب نم ىرطاخ ىف ىقلأو'”بهذملا ىف داهتجالا
 ربخلا نع ینتلاس كإو «"افلاس ةروكذملا نونفلا ىوس «ءريسفتلا نونف نم

 ىف 5سوا ىنأ امك ؛" ةطسا والب ميظعلا نارقلا ذميلت انأف قدصلا

 ةنس ىفوتملا ) ىفنحلا ىسولالا دومحم نيدلا باهش لضفلا ىبأ ةمالعلا حد
 نارقلا نايبف :ةيدرألاب امأو ؛اذه هريسفتب ءاملعلا باقر ىلع ةنم هلف ه٠

 :ةيسرافلاب امأو .ىوناهتلا ىلع فرشأ دمحم خيشلا هللاب فراعلا ثدحملا مامإلل

 ىلاعت هللا مهمحرف ءىولهدلا زيزعلا دبع مامإلا ةيددهلا رايدلا دنسمل ءزيزعلا حتفف
 .ءازجلاريخ انع مهازجو ءاعيمج
 ىلع ةلدألا نم ماكحألا جارختسا ىلع ردقي نأ :بهذملا ىف داهتجالا ةبترم(1)

 ماكحأ ضعب ىف هذاتسأ فلاخي نأ هل حمسيو «هذاتسأ اهرَّرَق ىتلا دعاوقلا ىضتقم

 51:١( راتحملا در )لوصألا دعاوق ىف ديلقتلا نم دبال نكلو ع ورفلا
 .بابلا سفن نم سماخلاو عبارلا لصفلا ىف نونفلا هذه ىلع فنصملا ملكتيسو(؟)
 .ٍدحأ ٍطسوتو ةناعتسا ريغب ُهَمِهَف :ىأ(")

 نم «نيِمّدقملا داّبعلا كاسنلا دحأ :دارم ىنب نم «ىنرقلا رماع نب سيوا ىل هبسن( 6 )
 رمع ىلع دفوف «هري ملو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةايح كردأ ءنميلا نم هلصأ ؛نيعباتلا

 .اهيف لعق هنأ نوريثكلا حجريو «هنع هللا ىضر ىلع عم نيفص ةعقو دهشو «باطخلا نب
 ؛نميلا نم ةطساو ريغ نم ملسو هيلع هللا ىلص هحور نم دافتسا هنأ ىكحيو

 ةبسنلا ىنعمف ؛ملسو هيلع هللا ىلص هبانج ىف مودقلا نم قئاع هقاع دق ناكو
 طسوت ريغب ملسو هيلع هللا ىلص هحور نم دافتسا هللا همحر فنصملا نأ :ذئنيح

 .ةطساو ريغ نم ملسو هيلع هّللا ىلص هحور نم سيوأ دافتسا امك« سانلا نم دحأ
 (44 :15) ةباحصلا لئاضف باتك ىف ملسملا حيحص ىف هلضف ثيدحو
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 ةبعكلا نم ديفتسم ىنأ امكو ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا حور نم ةدافتسالا

 :ةطساو ريغب '”ىمظعلا ةالصلاب رثأتم كلذكو ءةطساو نودب '') ءانسحلا

 هدمح ّبجاو ٌُتيفوتسا امل اناسل ةرعش ببم لك ىف ىل نأ ولو
 هذه نم نف لك نع ةلاسرلا هذه ىف ةديدع تاملك بتكأ نأ مزاللا نم ىرأو
 ."”نونفلا

 لوألا رصفلا

 امو «ثيدحلا باحصأ ريسافت ىف ةيورملا راثالا تايب

 اهب قلعتي
 لوزنلا بابسأ نم نامسق

 بابسأو ؛ لوزنلا ببس نايب ريسفتلا بتك ىف ةيورملا راثآلا ةلمج نمو

 :نيسمق ىلع لورزنلا
 عقو امك «نيقفانملا قافنو نينمؤملا ناميإ اهب صحم ةثداح عقت نأ :لوألا

 .ءالؤه ذو كئلوأ دم ىلاعت هللا لزنأف « , بازحألاو دخأ ْئَتوزغ ىف كلذ

 ؛ةالصلا ةطساوب اهنم نوديفتسي نوملسملاو فلرش يعل :ءانسحلا ةبعكلا(١)

 نسحلا ثىنأت ءانسحلاو ؛ةطساوالب اهنم نوديفتسي لاجرلا نم ةلمكلاو

 ةالصلا دارفأ اهلك سمخلا تاولصلا اذكو « ةلفانلاو ةضورفملا تاولصلا(؟)

 تايونعملا نإف «لاثملا ملاع ىف لثمتت ىتلا ىمظعلا ةالصلا ىهو ءةلماكلا ةقلطملا

 ىصقأ اوغلب نيذلا امأو « اهدارفأ ةطساوب اهب نورثأتي نوملسملاو ءكانه ماسجأ اهل

 هللا ىلص هلوق ىف ةراشإلا هيلإو ءاضيأ ةطساو نودب اهب نورثأتيف نيكلاسلا جرادم

 ىنغتسيال لزانملا لجرلا غلب امهم نكلو “ ةالصلا ىف ىنيع ةرق تلعُج”:ملسو هيلع
 .“لالباي اهب انحرأ ” ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف ةراشالا هيلإو : اهدارفأ نع

 لوألا لصفلا ىف ثّدحت مامإلا نأ ملعا مث .نيرسفملا ٌجهانم نونفلا نم ىنعي ()

 . فانصألا ةيقب نع ىناثلا لصفلا ىفو نيثدحملا ريسفت نع
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 ةريثك ٌتاضيرعت ةثداحلا ركذ ءانثأ ىف عقتو ؛'0نيقيرفلا نيب ًالَصْيَق نوكيل
 ىراقلا ىلع َحِضّتيل رصتخم مالكب ةثداحلا رشت نأ بجيف ؛"اهتايصوصخب

 .مالكلا قايس

 ةصقلا ةفرعم ىلإ ةجاح نود نم ءاهتغيص مومعب امات ةيآلا ىنعم نوكي نأ :ىناثلاو

 نم ءامدقلاو ؛ببسلا صوصخل ال ظفللا مومعل ةربعلا نأل « لوزنلا ببس ىه ىتلا

 دصقب وأ «ةيآلل ةبسانملا راثآلا باعيتسا دصقب ةثداحلا كلت اوركذ دق نيرسفملا

 .مسقلا اذه ركذ ىرورضلا نم سيلو ؛ةيآلا مومع هيلع قدص ام نايب

 "اذك ىف ةيآلا تلزن ”:مهلوق ىنعم
 ام اًريثك مهنع هللا ىضر نيعباتلاو ةباحصلا نأ :ريقفلا ىدل قّقحت دقو

 هيلع ٌتقدص ام ٌرْيوصت مهضرغ نوكيو “اذك ىف ةبآلا تلزن ” :نولوقي اوناك
 تّمدقت ءاوس ءاهمومعب ةيآلا اهلمتشت ىتلا ثداوحلا ضعب َركذ وأ «ةيآلا

 وأ ةيلهاج وأ ةصقلا تناك ةيليئارسإ ء«هنع ترخأت وأ ةيآلا لوزن ىلع ةصقلا

 .ملعأ هّللاو ءاهضعب وأ ةيآلا دويق عيمج ىلع قبطنت ؛ةيمالسإ
 صصقللو ءالخدم'”!وسقلا اذه ىف داهتجالل نأ :قيقحتلا اذه نم ملعف

 فالتخا جلاعي نأ عيطتسي ةتكدلا هذه رضحتسا نمف ؛الاجم كانه ةددعتملا

 .(”لمأت ىندأب لوزنلا بابسأ

 اهتحت لئاطال ريسفتلا ىف رومأ
 .اهلصأب ضيرعت نآرقلا مظن ىف عقو ةصق ليصفن«”:كلذ ةلمج نمو

 نمو ءىضاقلاو مكاحلا :لصيفلاو ؛نيقيرفلا نيب امكاح نآرقلا نوكيل :ىأ(١)

 .ٌلِصايف عمجلاو ءرومألا نيب لصف

 .ةثداحلا كلت تايص وصخب ةريثكلا تاضيرعتلا نم اذه نوضغ ىف عقيو :ىأ (۲)

 .خلا تقدص ام ريوصت : امهر« نيتروكذملا نيتروصلا ىف ىأ (۳)
 .ىناثلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا ىف ابعوتسم «لوزنلا بابسأ لوح مالكلا مدقت(٤)
 .ريسفتلا بتك ىف ةيورملا راثآلا ةلمج نم :ىأ(5)
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 ريسلا بتك نم وأ ليئارسإ ىنب رابخأ نم اهليصافت نورسفملا“'”ئِصقتسيف

 .اهئازجأ عيمجب اهنوركذيف

 فقوتي ثيحب ءةصقلاب ضيرعت ىلع لمعشت ةيآلا تناك نإ:ليصفت اًضيأ انههو
 اجراخ ناك امو ؛رسفملا ةفيظو نم اهرك ذف « اهنع ثحبيو «كانه ةغللاب فراعلا

 بلک نایب لثمو ؟یٹنا ما تناك اركذأ :ليئارسإ ىنب ۃرقب رکذ لم  اهنم
 تناك و؛هينعي الامم هركذف  ؟رمحأ ما" عقبأ ناك له :ٍفهكلا باحمأ

 .تاقوألا عييضت ليبق نم هنوُدعيوهنوهركي مهنع هللا ىضر ةباحصلا

 لامتحالا ليبس ىلع نورّسفي امبر ءامدقلا
 : ناتتكن اضيأ انهه ظفحُيَلو

 :ُتيِوُر امك ءةعومسملا صصقلا داري "بابل اذه ىف لصألا نأ :ىلوألا
 كلذ نوعضيف نيرسفملا ءامدق نم ٌةفئاط امأوءاهيف ىلقع فرصت ريغ نم

 ليبس ىلع هنونيبيو ءابسانم الّمحم هل نوضرفُيو ءمهنيغأ َبْصَن ضيرعتلا
 ىف ٌةحقنم نايبلا ٌُبيلاسأ نكت مل اًملو .نيرخأتملا ىلع رمألا هبتشيف «لامتحالا

 ,مزجلا عم ريسفتلاب لامتحالا ليبس ىلع ريسفتلا هبتشي امبرف ءرصعلا كلذ

 «لاجم هيف ىلقعلا رظنللو ءىداهتجا رمأ اذهو ؛رخآلا ناكم امهدحأ نورك ذيف

 .نكمم كانه لاقلاو ليقلا ٍدايج ضكَرو

 نم ريثك ىف الصف اًمكح مكحي نأ عيطتسي هنإف ةتكنلا هذه ظفح نمو

 تارظانم نم ريثك ىف ملعي نأ نكميو ؛نيرسفملا نيب فالتخالا عضاوم
 ءةيملع ثوحب ىه لب ءةيعطقلا مهئارآ تسيل اهنأ : مهنع هللا ىضر ةباحصلا

 .مهنيب اميف نودهتجملا اهلوادتي
 هللا ىضر سابع نبا لوق فيعضلا دبعلا لمخي لمحملا اذه ىلعو

 .هنع ثحبلا ىف هاصقأ غلب :رمألا ىصقتسا )١(

 .ءاَعقَب ُةَرَصَبلاو « عّقبَأ وهف ءرخآ ٌنول هّنول طلاخ : اعقب دلجلا عقب( )١

 .تايآلا ريسفت ىف صصقلا نايب ىف ىأ(”)
561 



 4 ٍنييْغكلا ىلإ ْمُحَلْجْرَأَو محِسَو ءرب اوحسماوؤه:ىلاعت هلوق ريسفت ىف امهنع
 مىهفي ىذلاف“""“ ل اسغلا الا ا وب مهنكل ‹حسملا الإ هللا باتك ىف دجأال”

 امحب مْزَج هيف سيلو ءحسملا بوجو ىلإ هنم باهذب اذه سيل هنأ :ريقفلا
 ى امهنع هللا ىضر سابع نبا دنع تبث ىذلا لب ؛حسملا ةينكر ىلع ةيآلا

 ءاملع َقّبَطُي فيك ىريل ءالامتحا ىدبيو ءالاكشإ انهرْرقي هنكلو ؛لْسْغلا
 ىلع علي مل ىذلا معرف ؟هنوكلسي كلسم ّىأو ؟ضراعتلا اذه ىف هرصع

 هل اهذم هّدعو « هنع هللا ىضر سابع نبا لوق اذه فلسلا تارواحم ةقيقح

 ..داشاح ھن د ةاشاح

 اننيد ىف تلخد ةسيسد ليئارسإ ىنب نع لقنلا

 دعب اننيد ىف تلحخد' ةسىسد ليلا رسا ینب نع لقنلا نأ یھ :ةيناثلا ةحكنلا

 اجأل مزلف ؛ةررقم ''”' مهوبذكتالو باتكلا ّلهأ اوقدصتال ”: ٌةدعاق تناك اه

 :نارمأ كلذ

 هللا ىلص انىن هنس ىف دجو ادا باتكلا لها نع لقنلا بكتريال نأ :لوألا

 انف دقو +: ىلاعت هلوقل دجو اًمنيح الدم .؛نارقلا ضيرعتل نايب ولسو هيلع

 5 ةدئاملا ةروس( 1١١

 حسملا بجوي باتكلا رهاظ نأ: هانعمو )۷۷:١( ىناعملا حور ىف رثألاو (؟)
 ؛لسغلاإلا اولعغب مل هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نكلو:رجلا ة ءارق ىلع

 هللا لوسر لمعب رهاظلا ةكاورتم هلو م رجلا ج ءارق نأ ىلإ ةراشا اذه همالك ىفف

 (ىناعملا حور ) مهنع هللا ىضر ةباحصلاو ملسو هيلع هللا ىلص

 .ةوادعلاو ركملا نم نمک ام :ةسيسدلا(۳)

 باب ناميالا باتك ٠١١ ثیدحلا ہر ةركشملا یفامک ىیراخبلا هاور )٤(

 لبق نم هقدص ف عيال امي باتكلا لها قيدصت نع ىهنلا هيف و ,خلا داصتعالا

 ءزوجي الف مهل قيدصت ؛مهيلع ذر ريغ نم «مهنع لقنلا ىفو ؛ةنسلاو باتكلا
 . بابلااذه ىف اولهاست سانلا نكلو

oY 



  ةيوبنلا ةنسلا ىف لمحم ٠”(باأ م ءاًدَسَج ِهّيِسْرَك ىلع اتيقلأو نميلس

 ةصق ركذ ىلإ ةجاح ٌىأف هيلع ةذخاؤملاو “هللا ءاش نإ" كرت ةصق رهو
 .20!؟دراملا رخص

 ۳٤ ص ةروس(١)

 ىلع ةليللا ٌنقوطأل :لاق هنأ ؛مالسلا هيلع هتنتف ىف ليقام رهظأ :ىسولالا لاق (؟)
 ءاش نإ :لقي ملو« ,ىلاعت هللا ليبس ىف دهاجي «سرافب ةدحاو لك ىتأت «ةأرما نيعبس

 كلذ ىور دقو ءلجر قشب ت ءاجو «ةأرما الإ لمحت ملف نهيلع فاطف < لل
 :لاقول !هديب دمحم سفن ىذلا وف ”:هيفوءاًعوفرم ةريره ىبأ نع امهريغو ناخيشلا
 ةصق ىسولالا ركذ مث ۳ ىناعملا حور) ها “ناسرف اودهاجل هللا ءاش نإ

 .هعجارف ءعبشأف ءهيلع درو «دراملا رخص

 7١- تايآلا رِمْضخْلا ُوْبَن َكتأ لَكَ :ىلاعت هللا لاق :رخآ لاثمب كدوزنو

 مالسلا هيلع دواد ءالتبا ةصق ىف ريسافتلا باحصأ ركذ دقف (ص ةروس نم ١
 نحنو ؛دولجلا هنم رعشقت امم اهضعب لب ءروزو بذك اهرثكأ ثيداحأو اصصق
 .!؟ تافارخلا هذه ىلإ ةجاح ىأف ءكلذل انسح المحم حيحصلا ثيدحلا ىف دجن

 ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع ٠٠۳:۲ ) كردتسملا ىف مكاحلا ج رخ دقف

 «هسفن نم هب بجع « بجع نم الإ «ردقلادعب هباصأ ام دواد باصأام :لاق امهنع

 :كدبعي دواد لآ نم دباعو الإ ءراهنالو ليل نم ةعاس نم ام! براي :لاق هنأ كلذو

 نكي مل !دواداي :لاقف ءكلذ هللا هركف ءءايشأ ركذو ؛ربكي وأ ءحبسي وأ ‹كل ىلصب

 'براي :لاق ءاَموَي كسفن ىلإ كنلكأل !ىلالجو ؛هيلع َتيوق ام ىنوع الولف «ىبالإ
 .هاجرخي ملو ءدانسإلا حيحص ثيدح اذه ها مويلا كلذ ةنتفلا هتباصأفءهب ىنربخأف

 ”ناآرقلا ةمجرت ىلع ةينامثعلا دئاوفلا ” عجارف مارملا ليصفت تئش نإو

 ىرابلا ضيف عجارو مهلملا حتف بحاص ىنامثعلا دمحأ ريبش ةمالعلا رصعلا ققحمل

(A-۸: £) 

 ىسوم لوق ىلاعت هتيهاركك اذه مالسلا هيلع هّلوق ىلاعت هللا ٌةيهارك :لوقأ
 ؟كنم ملعأ اذحأ ملعت له :لجر هلأس امل « ليئارسإ ىنب نمألم ىف مالسلا هيلع

 .خلا كنم ملعأ رضخ اندبع !ىلب :هيلإ ىلاعت هللا ىح وأف !ال :مالسلا هيلع لاقل
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 رّدقتي ىرورضلا ”:ةدعاق ىلإ اًرظن ضيرعتلا ءاضتقا ردقب ملكتي نأ :ىناثلاو
 ءنآرقلا ةداهشب هقيدصت نكميل« ,(9 “ةرورضلا ردقب

 ةدايزلا نع هناسل ٌفكَيلو

 . هيلع

 نا رقلاب نآرقلا ريسفت

 نآرقلا ىف ركذت دق اهنأ :ىهو ءاهتفرعم نم دبال « ةياغلا ىلإ ةفيطل ةتكن انههو
 لاق امك« ليصفتلاب رخآ عضوم ىفو «لامجإلاب عضوم ىف” ةصق ميظعلا
 لغ ين محل لأ ملأ: كلذ دعب لاق مث( دوُمَلغت لام ملغ نإ: ىلاعت
 لوقلا اذهف 4دم منك امو َنْودْبُ ام مَلْعأَو ءضْألاو ٍتاَواَمّسلا َبْيَغ
 كلذ ريسفت هب مّلعي نأ نكميف « ليصفتلا نم عونب لوألا لوقلا وه ىناثلا

 “ليصفتلا ىلإ لامجإلا نم ضك ريو ءلامجإلا
 ١7( 3" ص) ءاقرزلا خيشلل ةيهقفلا دعاوقلا حرش ىف نورشعلاو ةيداحلا ةدعاقلا )١(

 ,ةرورضلا ردقب لقنلا نكيلف «ليئارسإ ىنب نع لقنلا ىلإ ةجاحلا تسم نإ :ىأ(؟)
 انل نكميل ءريسفتلا دنع اظوحلم “ةرورضلا ردقب ردقتي ىرورضلا ”:ةدعاق نكتلو
 .نارقلا ةداهشب هقيدصت

 . طقف ةفورعم ةصقال ءانومضم ینعی(۳)

 مم ةرقبلا ةروس(8) .٠" ةرقبلا ةروس (8)

 رسفي نأ :ريسفتلا قيرط نسحأ :ليق :۲:٠۷٠ر ناهربلا ىف ىشكرزلا لاق(5)

 ىف رصتخا امو ءرخآ عضوم ىف لصف دقف ناكم ىف لمجأ امف ءنآرقلاب ٌنآرقلا

 نارقلل ةحراش اهنإف «ةنسلاب كيلعف كلذ كايعأ نإف ؛رخآ ىف طسب دق هنإف ناكم

 كلذب ىردأ مهنإف ءةباحصلا لاوقأ ىلإ عجرُ ةنسلا ىف دجوي مل نإف ؛هل ةحضومو

 دجوي مل نإف ؛بيجعلا مهفلا نم ىلاعت هّللا مهاطعأ املو «نئارقلا نم هودهاش امل

 ها قباسلا طرشلاب طابنتسالاو رظنلا ىلإ عجري كلذ

 بر ید ظءميرم ةروس یف یلاعت هللا لاق امک و (۳:۱ رریثک نبا ریسفت عجارو

 ايركَر اَعَذ َكِلاَنُه طم لاقف نارمع لآ ىف ءافخإلا هراغيإ هجو ىلإ راشأو4اًيفَح ُءاَدِن

 (كو نم هنأب تباجأو ءهنع لأسو ءاقزر اهدنع ىأر امنيح «میرم دنع اعد :یأ بر
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 لاقف ءًالامجإمالسلا هيلع ىسيع انديس ٌةصق َميرم ةروس ىف َرْكْذ :ًالثمو
 ىف ثركذو /4اًيِضُفَم اَرْمَأ ناگ و ءانَم ٌةَمْحَرَو سائل ٌةَيآ ُهَلَعْجَنِلَو: ىلاعت

 ذُق ْىَنَأ :َليِئاَرْسِإ ئبَب ىلإ ًالْوُسَرَوظ ىلاعت لاقف ءاليصفت نارمع لآ ةروس
 كلتو ءةيليصفت ةراشب ةلوقملا هذه ىفف ءةيآل 4 مكبر نم ة ةياب مكتنج

 :ةيآلا ىنعم نأ فيعضلا دبعلا طبنتسا مث نمف ؛ةيلامجإ ةراشب ٌةلوقملا

 زیح یف لخاد هّلك اذهو ”مكتئج دق ىنأب اربخُم « ليئارسإ ىنب ىلإ الوسرو”

 :©7لاق ”ثيح ءىطويسلا هيلإ راشأ امك ءفوذحمب قلعتمب سيل « ةراشبلا
 دق ىنأب«مكيلإ هللا لوسر ىنإ ” :مهل لاق ليئارسإ ىنب ىلإ ىلاعت هللا هئعب املف"
 .“هلعأ هللاو “ مكتئج

 نآرقلا بيرغ حرش ىف فلسلا فالتخا هجو
 ؟كلذ ىف ةدهعلا نم رسفملا ج رخي فيك و
 وأ «برعلا ةغل عبَتَت ىلع هانبمو ؛بيرغلا حرش ”:كلذ ةلمج نمو

 ىتلا ةلمجلا ءازجأب ظفللا ةبسانم ةفرعمو "اهقابسو ةيآلا قايسب ““نطفتلا
 ةملكلا نأل ؛لاجم فالتخاللو ءلخدم لقعلل اضيأ انههف ؛اهيفوه عقو

 :تايراذلا ةروس ىف ىلاعت لاقو «ميرم نع ًءافخإ ءاًرس دلولل هبر اعدف ءهللا دنع سب

 ورفع لاقف دوه ةروس یف هرسفو ينج یت اوت 2 لبق ذإ ا
 3 رے سا سرع

 د١ ص نیلالجلاریسفت(۳) ٩ نارمع لآ ةروس () < ميرم ةروس (1]

 ىف سانلل ةيآ مالسلا هيلع هنوكب دارملا نأ ىلإ نيرسفملا ةماع بهذ نكلو(٤)

 ىلع هب نولدتسي سانلا نأ :امهنع هللا .ىضر سابع نبا نع ىورام :ميرم ةروس
 .هركذتف هللا همحر فنصملا طابنتسال هج وال ذئنيحف .ىلاعت هللا ةردق لامك

 ةدحوملا ءابلاب قابسلاو «ةقحاللا ةنيرقلا وه  ةيناتحتلا ءايلاب  قايسلا (7)

 . ةقباسلا ةنيرقلا وه

 "هده



 تالامعتسا عّبتت ىف لوقعلا فلتختو «ىتش ناعمل برعلا ةغل ىف ىتأت ةدحاولا
 ةباحصلا لاوقأ تفلتخا اذهلو ؛قحاللاو قباسلا ةبسانمب نطفتلاو «برعلا

 .اكلسم مهنم لك كلسو «بابلا اذه ىف مهنع هللا ىضر نيعباتلاو
 :نيترم بيرغلا حرش َنِزِي نأ :فصنملا رسفملل دب الف

 حجرأو ىوقأ اههوجو نم ٍهجو ىأ : فرعي ىتح برعلا تالامعتسا ىف ًةرمو
 ىلوأ نيِهْْجّولا ٌىأ: َمّلعي ىتح «قحاللاو قباسلا ةبسانم ىف ىرخأ ةرمو»
 .راثآلا صخفتو :لامعتسالا دراوم عبتتو « تامّدقملا ماكحإ دعب "'”دعقأو

 بيرغلا حرش ىف فيعضلا دبعلا تاطابنتسا

 الإ اهتفاطل ىفخيالا"”ةجزاط تاطابنتسا بابلا اذه ىف ريقفلا طبنتُسا دقو

 : الشم ءعبطلا ظيلغ"”فشسعتملا ىلع

 زقاكت” :ىنعم ىلع هتلمح'*”4ىلتقلا ىف صاصقلا ْمُكيَلَع بيك: ىلاعت هلوق»

 هلوق ريسفت ىف جاتحي الئل “دحاو مكح ىف ضعب عم مهضعب ةكراشمو «ىلتقلا
 ٌلجمضت تاهيجوت ىلإ رطضيالو ءخسنلاةَنْووَم ىلإ «ىنألاَب ىثنألا9 ىلاعت
 .27تافتلا ىندأب

 هزات برعم «ثيدحلا ديدجلا :ج زاطلا (۲) برقألا : ديعقلاو ُدَعْفْألا )١(

 .هملظ :انالف فّسعت نم ءفصنملا دض فسعتملا ١"(

 .ةقشملاو ةعبتلاو «توقلا :ةنووملا() ٠۷۸ ةرقبلا ةروس ( )٤

 مکیلَع بک اونمآ نيذلا اها: یلاعت هللا لاق (4 ۳۲:۲ رةجحلا ىف مامإلا لاق )٩(

 ىف تلزن ةيآلا4 ىتنألاب ىئنألاَو دعا دبعْلاَو ٌرحلاب ٌرخلا :ىلتقلا ىف صاصقلا

 «ىلتق فرشألا نم عضوألا لتقف ءرخآلا نم فرشأ امهدحأ «برعلا ءايحأ نم نيّيَح
 ىنعمو ؛حارجلا نفعاضنلو «ئثنألاب ركذلاو ءدبعلاب رحلا نلتقنل : فرشألا لاقف

 ءلامجلاو لقعلاك ءىلتقلا ىف ربتعتال تافصلا صوصخ نأ ملعأ هللاو_ةيآلا

 ىماسألا ربتعت امنإو ؛كلذ وحنو «لام اذ وأ افيرش هنوكو ءربكلاو رغصلاو
 ءةدحاو ءاسنلا تايد تناك كلذلو ؛ةأرما لكل ةئفاكم ةأرما لكف :ةيلكلا ناظملاو

 (23 ؛دبعلا يفاكي دبعلاو ءرحلا ىفاكيرحلا كلذكو فاصوألا تتوافت نإو
 "هك



 كنولئسي” : ىنعم ىلع ةلهألانع َكَنْولَئَسَي» :ىلاعت هلوق ٌتلمح كلذك ورم

 "“يجحلاو سانلل تْيقاَوَم ىه :ىلاعت لاقف ؛جحلارهشأ ىأ “رُهشألا نع

 مهرايد ْنِم باتكلا ٍلْهَأ ْنِم اورَفك َنيِلْلا جرخأ ىِذْلا َوُه : ىلاعت هلوق اذكهوه

 نِئادملا ىف ُثعِباَو :یلاعت هلوقل , دونجلا عمج لوأل : ىأ "#7 رشحلا لّوأل

 «مكحلا نم ةدحاو ةجرد ىف نانثا لعجي نأو ءؤفاكتلا :صاصقلا ىنعمف ب

 خلا لعقلاال :ىنعأ اذه هلوق ىفو) ةعبلأ هناكم لتقلاال ءرخآلا ىلع امهدحأ لّضَفُيال

 نأو «رفاكلاب لتقيال ملسملا نأ ةنسلا تتبثأ مث (روهشملا ريسفتلا ىلع در
 لعق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأل ؛ىثنألاب لتقي ركذلاو ءدبعلاب لتقيالرحلا

 :نادمه لايقأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك ىفو ؛ةيراجب ىدرهيلا

 .ها ىثنألاب ركذلا لتقيو
 ىف مكل ىأ ةويح صاصقلا ىف مكلو :ىوسملا ىف فنصملا مامإلا لاقو

 صاصقلا نأ ةيآلا ةهجو نأ :ىدنع رهظألاو :لاقو .ءاقب ةاواسملاو ةلثامملا رابتعا

 رقفلا ربتعيالو ءةلثامملا رابتعا مكيلع بتك :ىنعملاو ءةاراسملاو ةلثامملا وه

 صاصق امشربدش هدرك مزال :نمحرلا حتف ىف لاقو .ها عاضتالاو فرشلاو ىنغلاو

 ملو «ةاواسملاو ةيرحلا ةركفب ةيآلا رسف فنصملا مامإلاف«تلثامملا رابتعا ىنعي

 ةجاحال ذئنيحف (؟؟4:1)نمحرلا ماهلإ عجارو هقبس نمم رسفتلا اذهب دحأ اهرسفي
 ىف ٌصاَصقلا ْمُكيَلَع ٌبِتك»:ىلاعت هلوقل ريسفتو نايب رحلاب رحلا نإ :ليقام ىلإ
 صاصقلا باجيإو .ةربتعم ةيدبعلاو ةيرحلا ىف ةيوسعلا ةياعر نأ ىلع لدف «ىلتَقْل

 نأ اذه ىضتقمو «ىنعملا كلذ ىف ةيوسعلا ةياعرل لامهإ دبعلا لتقب رحلا ىلع

 سايقلل رهاظلا فلاخف (ىثنألاب ) الإ (ىثنألا )لعقتالو (دبعلاب )الإ (دبعلا ) لتقيال
 4 سفنلاب سفنلا نإ :یلاعت هلوقب ةيالا خسن ىعدا انم اذه ملس نمو «عامجإلاو

 دروأو ءاهنم ةدافتسملا ةروكذلاو ةيرحلا ىف ةاواسملا طارتشا خسن همومعل هنأل

 (5.:”) هعجارف ىناعملا حور ىف هيلع

 لصفلا ىف اذه نم نسحأ ةيآلل رخآ ريسفت مدقت دقو(۲) ۱۸۹ ةرقبلا ةروس )١(
 .هعجارف ءمالكلا ىف ةدايزلا ثحبم ىف ىناثلا بابلا نم عبارلا

 ۲ رشحلا ةروس (۳)



 ینب ةصقب قفوأ اذهو؛ 4ج ناَمْيَلْسِ َرِشَحَو: ىلاعت هلوقو'"1َنيرِشْح
 ."ةّدملا نايب ىف ىوقأو ءريضنلا

 “خسنلا ” ىنعم ىف نيرخأتملاو نيمدقتملا فالتخا
 ةخوسنملا تايآلا ددع ىف فالتخالا بجوأ امم

 :ناتتكن انه فرعت نأ ىغبنيو؛خوسنملاو خسانلا نايب: كلذ ةلمج نمو
 “خسللا ” نولمعتسي اوناك مهنع هللا ىضر نيعباتلاو ةباحصلا نأ :ىلوألا

 ىنعملا نم بيرق مهانعمو ؛نييلوصألا نيب فورعملا ىحالطصالا ىنعملا ريغل
 .“ةلازإلا” وه ىذلا ىوغللا

 «ةرخأتملا ةيآلاب ةمّدقتملا ةيآلا فاصوأ ضعب ةلازإ :مهدنع خسنلا ىنمف

 ىنعملا نع مالكلا فرصب وأ ءاهب لمعلا ةدم ءاهتنا نايبب كلذ ناك ءاوس

 صيصختب وأ ءامحقم دويقلا نم ديق نوك نايبب وأءردابتملا ريغ ىلإ ردابتملا
 .كلذ هبشأ اموأءارهاظ هيلع سيق ام نيبو صوصنملا نيب قرافلا نايبب وأ «ماع

 اوغلبأ اذهل و:غ اسم هيف فالتخاللو «لاجم هيف لقعللو ءعساو باب اذهو
 .2ةيآ ةئام سمخ ىلإ ةخوسنملا تايآلا

 خسدلل ةمالع عامجإلا لعجي امبر

 خيرات ةفرعم وه ىحالطصالا ىنعملاب خسنلا نايب ىف لصألا نأ:ةيناثلاو

 ءاملعلا روهمج قافتاوأ«حلاصلا فلسلا ٌعامجإنولعجي امبر مهنكلو ؛لوزنلا
 ١7 لمنلا ةروس (؟) ٣٠ ءارعشلا ةروس )١(

 :ليقو 4٠:۲۸( ر ىسولآلا لاق «ةيآلا ىنعم ىف رهاظلا وه فنصملا مامإلا لاق امو( ۳)

 هللا هرشح وأ ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هرشح «عمج لوأل مهرايد نم مهجرخأ ىنعملا

 ةبسانملا نم هيفو «مهّلاتق َدَصَّق لبق نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص هنأل «مهلاتفل لج وزع
 . ها رهاظلا هنإ :ليق اذلو ؛ىفخيالام ةزعلا فصول

 .ريسفتلا بتك ىف ةيورملا راثآلا ةلمج نم :ىأ( 4)
 .هعجارف ىناثلا بابلا نم ىناثلا لصفلا ةحتاف ىف ابعوتسم اذه ىلع مالكلا مدقت دقو ( 5
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 نكميو ؛ءاهقفلا نم ريثك كلذ لعف دقو ؛هب نولوقيف « خسدلل ٌةمالع ءيش ىلع

 "”ءامجإلا هيلع قبطنيام ريغ ةيالا هيلع قدصت امءعضاوملاه ذه لغم ىف نوكي نأ

 بعصي'«ميظع رمغ خسسنلا نع ءىبنت ىلا راثألا ىفف :ةلمجلابو

 .هروغ ىلإ لوصولا

 ريسافتلا ىف اهنورك ذيرخآرومأ
 ىف اضيأ اهنودروي ءماسقألا هذه نع ةجراخ رخأ ءايشأ نيثدحمللو

 .ةيآب مهداهشتساو ةلئسم ىف مهنع هللا ىضر ةباحصلا ةرظانمك «مهريسافت

 ‹تايآلا نم ٌةيآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةوالت وأ «تايآلا نم ةيآب مهليشمتوأ

 .نيعمجأ مهنع هّللا ىضر ةباحصلا وأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ىناثلا لصفلا

 ىف
 بابلااذه فئاطل ةيقب

 :ماكحألا طابنتسا لوح مالكلا

 ءاذج عساو بابلا اذهو ماكحألا طابنتسا "”:كلذ ةلمج نمو

 ٠ ءاهتا ءاضتقاو ءاهتا ءاميإو ءتايآلا ىواَحُف ىلع عالطالا ىف حيسف لاجم لقعللو

 ؛ىيش لك نم روغلاو .رومغو رامغ عمجلاو ءرحبلا مظعمو ريثكلا ءاملا :رمغلا(۲)

 .هرسو هتقیقح نیبت :هروغ ّرْبَس :لاقی ءهُقُمْعو هرْعق

 . هجهانمو ريسفتلا نونف ةلمج نم ىأ (")
 ىلع ٍلماحلا ىنعملا ةطساوب هنع توكسملا لاح مالكلا مهفُي نأ :ىوخملا(4)

 :ءاميإلاو ءىلوألا قيرطب برضلا ةمرح هنم مهفي “قا امْهَل لقتال ” اعم ءيكحلا

 ج دييقتلاك ءةبسانملا تارابتعالا ءازإب تارابعب دوصقملا ءادأ نوكي نأ
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 ٌرْضَح ريقفلا عوُر ىف ىلاعت هللا ىقلأ دقو ؛هيف لصاح'هريفاذحب فالتخالاو
 نازيم ةلاقملا كلتو ؛اهنيب اميف بيترتلاو «"ماسقأ ةرشع ىف تاطابنتسالا

 . ')ةطبنتسملا ماكحألا نم ريثك نزول ميظع

 ىعفاشلا مامإلا دنع امهمدع دنع مكحلا مدع ىلع نالدي طرشلاو فصولاب تف

 هموزل ةطساوب هنع توكسملا لاح مالكلا مهفُي نأ : ءاضتقالاو ءهللا همحر
 .اًعرش كلملا َقْبَس ىضتقي “ ٌثعب” :هلوقك ءاًعرش وأ ًالقع وأ ةداع هيف لمعتسملل

 . ةيحانلاو بناجلا :روفذُحلاو رافذجلا عمج هرسأب ىأ هريفاذحب )١(

 هلجأل مالكلا قيسو ءانيع هل عوضوملل «مكحلا توبثب هيف حّرص ام ١ :ىهو(؟)
 م ءامياإلا ۷ءاضتقالا -٦ىوحفلا _هةثالغلا دويقلا دحأ هيف مدع ام و ر٣

 .سايقلا ٠١ ةافانملاوأ ةمزالملاب لالدتسالا 4 مومعلا ىف جردلا

 ءمالكلا نم دارملا مهف ةيفيك باب ىف ةغلابلا هللا ةجح ىف فنصملا مامإلا لاق( )
 عماسلا مهفو «ةريمض ىف امع ملكتملا ريبعت نأ ملعا (”:07:1) عباسلا ثحبملا نم

 :ءافخلاو حوضولا ىف ةبترتم تاجرد ىلع نوكي «هايإ

 لجأل مالكلا قيسو ءانيع هل عوضوملل مكحلا توبثب هيف حّرص ام :اهالعأو
 .رخآ ىنعم لمتحي ملو «ةدافإلا كلت

 5 ةثالغلا دويقلا دحأ هيف مدغ ام :هولتيو

 :ةثالث همظعمو ؛هيف ظفللا لامعتسا طسوت ريغ نم مالكلا همهفأ ام :هولتي مث
 لماحلا ىنعملا طساوب :هنع توكسملا لاح مالكلا مهفُي نأ وهو :ىوحفلا

 .ىلوألا قيرطب برضلا ةمرح هنم مهفي 4فأ اَمُهَل لْقَتأل إ:لثم ءمكحلا ىلع
 ضقن دارملا نأ هنم مهفُي “ءاضقلا هيلع بجو ناضمر راهن ىف لكأ نم ” :لثمو
 .نهذلا ىلإ ردابتت ةروص هنأل لكألا صخ امنإو ءموصلا

 وأ القع وأ ةداع هيف لمعتسملل هموزل ةطساوب اهمِهفي نأ وهو :ءاضتقالاو

 ىضتقي “ىشم” :(مهلوقو )كلم قبس نايضتقي ءُتعبو ُثقتعا(مهلوقك)ءاعرش
 .ةراهطلا ىلع هنأ ىضتقي “ىلص ” (:هلوقو)لجرلا ةمالس

 ( تارابتعالا ءازإب تارابعب نوكي دوصقملا ءادأ نأ وهو :ءاميإلاو
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 هلمعتسي 2"بَعُشلا ريثك نف وهو هيجوتلا '”:كلذ ةلمج نمو

 .مهتاجرد ثوافت هب رهظُيو ءمهئاكذ هب ربتخيو «نوتملا حرش ىف حارشلا
 هيجوتلا لوصأ نكت مل نإو مهنع هللا ىضر ةباحصلا ملكت دقو

 .هنم اورثكأو «ةميركلا تايآلا هيجوت ىف مهرصع ىف ةحقنم

 لصأ ىلع دئازلا بسانملا رابتعالل ةرابعلا ةقباطم ءاغلبلا دصقيف ءةبسانملا لب

 نالدي طرشلا وأ فصولاب دييقتلاك هل بسانملا رابتعالا مالكلا مهفْيف ءدوصقملا

 ةروصلا نايبالو لاؤسلا ةلكاشم دصقي مل ثيح ءامهمدع دنع مكحلا مدع ىلع
 .ددعلاو ةياغلاو ءانثتسالا موهفمكو ؛مكحلا ةدئاف نايبالو ناهذألا ىلإ ةردابتملا

 ىلع :لثم ءناسللا لهأ فرع ىف هب ضقانتلا ىرجي نأ :ءاميإلا رابتعا طرشو

 امأو «ضقانتلاب روهمجلا هيلع مكحي ؛دحاو ىلع امنإ (لوقي مث ) ئيش الإ ةرشع
 .هب ةربع الف ىناعملا ملع ىف نوقمعتملا الإ هك رديالام

 مومعلا ىف ج ردلا :ةثالث همظعمو ؛مالكلا نومضمب هيلع لدتسا ام :هولتي مث

 ىف ةروصب ةروص ليثمت :وهو سايقلاو ...... ةافانملا وأ ةمزالملاب لالدتسالاو .....

 . ها امهنيب ةعماج ةلع

 و ىناثلاو ؛اهالعأ ىه ىتلا :لوألا . تاطابنتسالا ماسقأ ةرشع ىه هذهو

 :سداسلاو ءىوحفلا :سماخلاو ءةثالثلا دويقلا دحأ هيف مدعام :عبارلاو ثلاثلا

 لالدتسالا :عساتلاو «مومعلا ىف جردلا :نماثلاو ءءاميإلا :عباسلاو ءءاضتقالا

 .سايقلا :رشاعلاو ءةافانملا وأ ةمزالملاب

 .ليوطتلا راذح همالك انصخل انإف ةغلابلا هللا ةجح ليصفتلل عجارو

 لوح فنصملا مامإلا ملكت دقو ؛ةيجوتلا هجهانمو ريسفتلا نونف ةلمج نم :ىأ(١)

 .هعجارف ىناثلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا ةمتاخ ىف هيجوتلا

 .عاونألا ريثك : دارملاو ءرجشلا نصغ :ةّبْعُش عمج(۲)
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 اًضيأ “هيجوتلا”نكي مل «ةدحاو ةبترم ىف باتكلا ٍءاَرَق ناهذأ نكت ملاملو

 ىلإ ةبسدلاب هيجوتلاريغ نيئدتبملا ىلإ ةبسنلاب هيجوتلاف ؛ةدحاو ةبترم ىف
 ىدتبملاو ءاهلح ىلإ جاتحيف «مُهَف ٌةوعص ىهتنملا لاببرطخي امبرذإ :نيهتنملا
 الو ءىدتبملا هبعصتسي مالكلا نم ريثكو ؛اهب طيحي نأ ردقي ال لب ءاهنع لفاغ
 بناوجب طاحأ ىذلاف ؛كانه ةبوعصلا نم ءيش ىهتنملا نهذ ىف لصحي

 ."'مهلوقع ردق ىلع ملكتيو ءءارقلا روهمج لاح ىعاري «لوقعلا
 :هيجوتلا ةدمعف

 .مازلإلا هوجو حيقنتو «ةلطابلا قّرِفْلا بهاذمريرحت :لّدجلا تايآ ىف »
 نم «دويقلا دئاوف نايبو "”ةلئسملا ةروص ريوصت :ماكحألا تايآ ىفو»

 .ةريغ وأ زارتحالا
 . ةيئزجلا اهعضاوم نايبو مَعَنلا كلت ريوصت :هّللا ءآلآب ريكذتلا تايآ ىف وه
 ءافيإو ءضعبلا ىلع صصقلا ضعب بترت نايب : هللا مايأب ريكذتلا تايآ ىفوو
 .ةصقلا ٍدْرَس ءانثأ ىف دري ىذلا ضيرعتلا قح

 .تالاحلا كلت ريرقتو ءرومألا كلت ريوصت :هّدعب امو توملاب ريكذتلا ىفو»

 :هيجوتلا ع اونأ

 :هيجوتلا نونف نمو

 .هب ةفلألا مدع ببسب «مهفلا نع اديعب ناك ام بيرقت - ١

 .لوقنملاو لوقعملا نيب اميف وأ ءنيضيرعتلا وأ ءنيليلدلا نيب ضراعتلا عفدو -؟

 .نيسبتلملا نيب قيرفتلاو -#
 .نيفلتخملا نيب قيبطتلاو - ۽

 .ةيآلا ىف هيلإ ريشأ ىذلا دعولا قدص نايبو ه

 .ةماعلل َديفأو لوبقلاب ىجرأ هريسفتو هحرش نوكيف(١)
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 ٠- ميظعلا نآرقلا ىف هب رمأ امب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لمع ةيفيك نايبو .

 نْيَبُي ىتح هّقح ىضقيالو ؛ةباحصلا ريسفت ىف ريثك هيجوتلاف :ةلمجلابو

 ُنِزَي مث ٠ ليصفتلاب ةبوعصلا لح ىف ملكتي مث ءالصفم ةبوعصلا هجو رسفملا
 .الّذع انزو لاوقألا كلت

 نيملكتملا ولغ

 سيلف «تافصلا ةقيقح نايبو تاهباشتملا ليوأت ىف نيملكتملا ولغامأو

 رئاسو كرابملا نباو ىروثلاو كلام بهذم ىبهذم لب «ىبهذم نم اذه

 '"'اهليوأت ىف ضوخلا كرتوءاهرهاوظ ىلع تاهباشتملارارمإ:وهو ؛نيمدقتملا
 ءاوتسالا :تلاقف «ءاوتسالا ” نع تلئساهنأ اهنع هللا ىضر ةملس مأ نع لقن(١)

 لئس كلذكو ؛ةعدب هنع لاؤسلاو «بجاو هب ناميإلاو ‹«لوهجم فيكلاو :مولعم

 لاؤسلا اذه ىلإ َداَع نَم نأو :اهيف داز هنأ الإ «ةملس مأ هتلاق امب باجأف «كلام هنع

 ىَلَع نْمَحَرلا له :هلوق نم مهفأ :لاقف ٠ ىرونلا نايفس لئس كلذكو ؛هقنع برضأ

 نع ىعازوألا لئسو ؛ِهّيِءاَمَّسلا ىلإ ئوتسا مث :هلوق نم مهفأ ام (ئوتسا شعلا

 ًالاض كارأل ىنإو ءلاق امك ئونا شرعا ىلع محلا لاقف ةيآلا هذه ريسفت
 ىتح مايقلا نع لميال :لاقف ؟دعاق مأ وه مئاقأ :ءارتسالا نع هيوهار نبا لئسو

 !جوحأ لاؤسلا اذه ريغ ىلإ تنأو «موقي ىتح دوعقلا نع لميالو «دعقي
 ةمألا ردص ىضم ةقيرطلا هذه ىلعو :حالصلا نب ورمع وبأ خيشلا لاق

 همالعأو ثيدحلا ةملأ اعد اهيلإو ءاهتداقو ءاهقفلا ةمئأ راتخا اهايإو ءاهتداسو

 :Y4 9 YA) ناهربلا ) ها اهابأيو اهنع فدصي انباحصأ نم نيملكتملا نم دحأالو

 :قيقحتلاو :ىهدنسلا نيدلا نيعم خيشلا ىلإ هبوتكم ىف فنصملا مامإلا لاقو

 :تاماقم ثالث ةلئسملا هذه ىف نأ

 حصيال امعوءافيقوت (هنأش ىلاعت روحلل هتابثإ حصب امع ثحبلا :اهدحأ

 نأو الم ( ' ف رفلا" ههح هسفنل تسئأ ىلاعت هللا نأ :قحلاو ؛افيقوت هتابثا

 .هرئاطنو كلام مامإلا نع كلذ ىدمرتلا لقن دقو ءكلذ ىلع ةرهاظتم ثيداحألا

 ؟زاجملا ىلع هلمح بحري وأ ةقيقح هالكلا اذه لثم نوک روحي له لقعلا نأ :اهيناثو

 (س) .رمألا سفن ىف هرهاظ ىلع سيل هنأ بجوي لقعلا نأ :ماقملا اذه ىف قحلاو

۲۴۳ 



 نارقلا ىف لادجلا

 بهذم مْدَهو ءهسفن بهذم ماكخإو ءةطبنتسملا ماكحألا ىف عازنلاو
 ,ىدنع حيحصب سيل كلذ لك ءةينآرقلا ةلدألا عفدل لايتحالا و«نيرخالا

 بْلُظَي نأ مزاللا امنإو'"”نآرقلاب ٌوُراَدتلا ” ليبق نم كلذ نوكي نأ ئشخأو

 .(”فلاخملا وأ قفاوملا هيلإ بهذ ءاوس «هلابهذم هذختيوءتايآلا لولدم

 نارقلا ةغل

 نأو «نيلوألا برعلا تالامعتسا نم اهّدخأ ىغبنيف نآرقلا ةغل امأو

 ؟دارملا نييعت ريغ نم رهاظلا ىلع هفقو زوجي وأ ءهليوأت بجي له هنأ :اهثلاثو سحر
 هنأال و ءهليوأت بجي هنأ فيعض وأ حيحص ثيدح ىف تبني مل هنأ :قحلاو

 (۲۷ ص هبیتاکم ع ومجم )ها ةمألا ىف تارابعلا كلت لثم لامعتسا زوجيال
 ىلع ءاوتسالا نم دروام امأو :ثلاثلا لصفلا ىف ليمجلا لوقلا ىف لاقو

 هللا ىلإ هليصفت لكن مث «ةلمجلا ىلع هب نمؤنف «نيديلا تابثإو ءكحضلاو شرعلا
 وهو ئيش هلثمك سيل لب :هريغو زيحتلاب انفاصتا لثمك سيل هنأ ةتبلأ ملعنو «ىلاعت
 . ها هباتك مكحم ىف تبثأ امك ىلاعت هلل تباث ئيش هنأ ملعنو ءريصبلا عيمسلا

 لوألا بابلا نم ىناثلا لصفلا ةحتاف ىف تافصلا ةلئسم ىلع انملكت دقو

 .هعجارف قيقحتلاو نييبتلا ىف دهجلا انغرفأف
 نآرقلاب ؤرادتلا هرحيو؛اهوحنو ةموصخلا ىقاعفادت:اًنرادت ءعفادتلا :ؤرادتلا(١)
 ٌباتک اوبرض :اذهب مكلبق ناك نم كله امنإ”” ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقب

 هّضعب اوبّدكت الف ءاضعب هضعب قّدصي هللا ٌباتك لزن امنإو ءضعبب هضعب هللا

 (۲:٠۸٠)دمحأ هاور ” هملاع ىلإ هولكف متلهج امو ءاولوقف هنم متملع امف ضعبب

 (۲۳۷ ثيدحلا مقر حيباصملا ةوكشم =)ناميإلا بعش ىف ىقهيبلاو
 امنا :ملسو هيلع هللا یلص هلوق حرش یف ( )١ ٤١ ةجحلا ىف فنصملا مامإلا لاق (۲)

 مرحي :لوقأ :ضعبب هضعب هللا ٌباتك اوبرض :اذهب مكلبق ناك نم كله

 ابلط ,ىرخأ ةيآب رخآ هدريف «ةياب دحاو لدتسي نأ وهو ءنآرقلاب ( عفادتلا:)ؤرادتلا

 ىلع ةمئألا ضعب بهذم ةرصن ىلإ اباهذ وأ ءهبحاص عضو مدهو «هسفن بهذم تابثإل

 ها كلذ ٌلثم ةنسلاب ؤرادتلاو ؛باوصلا روهظ ىلع ةمهلا عماج نوكيالو «ضعب بهذم
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 .مهنع هللا ىضر نيعباتلاو ةباحصلا راثآ ىلع اّيلك دمتعي

 نآ رقلا وحن

 نيرسفملا نم ةفئاط نأ وهو «بيجع للخ نآرقلا وحن ىف عقو دقو

 ؛اًديعب ليوأتلا ناك نإو ءهبهذم فلاخام ّلك نولوؤيف ءهيوبيس ٌبهذم اوراتخا

 «قابسلاو قايسلاب قفوألاو , ىوقألا عابتا ىغبني لب ءىدنع حصيال اذهو
 . ءارفلا بهذم وأ هيوبيس بهذم ناك ءاوس

 َنيمْيقُمْلاَوإ:ىلاعت هلوق لثم ىف هنع هّللا ىضر نافع نب نامثع لاق دقو
 هذه قيقحتو ؛“اهيسلأب برعلا اهم”: 4ةوكرلا نْوَُرُملاَو ةالّصلا

 مامإ :ءارفلاب فورعملا ءايركز وبأ «ىمليدلا ىملسألا دايز نب ىبحي وه( )١
 ةكم قيرط ىف ىفوتو ةفوكلاب دلو «بدألا نونفو ةغللاو وحنلاب مهملعأو نييفوكلا
 ءاهرابخأو برعلا مايأب املاع ءاملكتم اهيقف ةغللا ىف همدقت عم ناك و ه۲ ١۷ ةنس

 .لازتعالا ىلإ ليمي ناكو
 هط 1 َناَرِحاَسْل ناه نإ :ىلاعت هلوق نحللا ىف هلثمو ١١١ ءاسنلا ةروس(؟)

 (54 ةدئاملا )4َكوئباّصلاو اوُداَه نيِذَلاَو اوْنَمآ نيِذْلا َّنِإ :یلاعت هلوق اذکو (۳

 دقو ؛اهتنسلأب برعلا هميقتس انحل نآرقلا ىف نإ :هنع هللا ىضر نامثع لاق( ۳)

 ربخلاو «نامثع نع حصيال كلذ نإ قحلا:لاقف «هللا همحر ىسولآلا هلكشتسا

 ملو ءائيش اوعمس ربخلا اذه ةاور نأ هارأ ىذلاو ..... عطقنم برطضم «فيعض

 دبع نع دنسلاب ىوراموهو .لاضعلا ءادلا ّلحو «لاكشإلا مزلف ءهوفرحف هْزْيَقْن

 :لاقف ءهيف رظنف نامثع هب ىتأ فحصملا نم غرف امل :لاق «ئلعألا دبع نب هللا

 هيلع ض رع هنأل هيف لاكشإ ال اذهو “اتنسلأب هميقنس ائيش ىرأ متلمجأو متنسحأ"

 كلذب ىفو مث ,شيرق ناسل ريغ ىلع بتك ام هيف ىأرف ,هتباتك نم غارفلا بيقع
 ىقني معن .كلذ نم ةيرم ىف كبسحأالو ءايئش هيف كرتي ملو «ميوقتلاو ضرعلا دنع

 تلاس لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنسب ىورام
 نعو# ناَرِحاَسَل ناذه نإ :ىلاعت هلوق نع ءنآرقلا نحل نع اهنع هللا ىضر ةشئاع

 م نزلا د ط:ىلاعت هلوق نعو  ةاگرلا نولو ةولضلا نيمي طلو
۲٥ 



 اريثكو ؛حيحص ريبعت اض ةروهشملا تاريبعتلا ةفلاخم نأ :ىدنع ةملكلا

 تارواحملاو بطخلا ءانثأ ىف مهتنسلأ ىلع ىرجي نأ :نيلوألا برعلل قفتي ام
 : نيلوألا برعلا ةغلب ميركلا نآرقلا لزن املو ؛ةروهشملا ةدعاقلا فلاخي ام

 ماقم درفملا عقو زأ ءانايحأ “واولا ” عضوم ىف “ ءايلا ” ت ءاج نأ :بجع الف
 نيميقملاو ”رّسفي نأ :ىدنع ققحملاف ؛ركذملا ماقم ثنؤملا درو وأ «ةينغتلا

 .ملعأ هّللاو « ع وفرملا ىنعمب “ قالصلا

 نايبلاو ىناعملا ملع

 ةباحصلا رصع ضارقنا دعب ثداح ملع'"وهف نايبلاو ىناعملا امأو

 وهف برعلا روهمج فرع ىف اموهفم هنم ناك امف .مهنع هّللا ىضر نيعباتلاو
 بابرأ نم نوقمعتملا الإ هكرديال ايفخم هنم ناكام امأو ؛نيعلاو سأرلا ىلع

 .ميركلا نآرقلا ىف بولطم هنأ ملسن الف « نفلا
 ةيفوصلا تاراشإ

 ملع نم رمألا ةقيقح ىف تسيل اهنإف مهتارابتعاو ةيفوصلا تاراشإ امأو
 ,"”كلاسلا بلق ىف ءايشأ ميركلا نآرقلا عامتسا دنع ثّدحي لب ؛ريسفتلا

 ءاهب فصتي ىتلا ةلاحلا نيبو «ىنآرقلا مظنلا نيب هبلق ىف ًءايشألا كلت دّلوتتو

 رك ذتيف ءنونجملاو ىليل ةصق عمسي لجر لثمك ؛اهكلمي ىتلا ةفرعملا نيب وأ
 ."اهنیبو هنیب تناك ىتلا تايركذلا ديعتسيو «هتقيشع
 ءباتكلا لمع اذه !ىخأ نبااي :تلاقف ؟4؟َنوئباَصلاَو اَوُداَه نيِذَّلاَو اونمآ حن

 ىفشي ئيشب تأي مل نكلو ءاذه نع ىسولالا ديسلا باجأ مث ها باتكلا ىف اؤاطخأ

 ىلاعت هللا حتف ام نآلا أرقاو (”1:1) ىناعملا حور عجارف ءليلغلا ىوريو ءليلعلا
 !هررد ىلغأ ام , هرد هللف فنصملا مامإلا انبحاص ىلع

 دحاو ملعك امهنأل درقملا ريمض عجرأ( 1
 مامإلا هلاق .ةيناحورلا بتارملا نود «ةلفاسلا بتارملا لمكأ ىذلا :كلاسلا(١7

 (:1 ) ةابتنإلا ىف هللا همحر فنصملا

 (- «نآرقلا ريسفت ىف ةيفوصلا مالك امأف )٠۷:۲( ناهربلا ىف ىشكرزلا لاق( ۳)
۲٦ 



 رابتعالا نف
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ :ىهو ءاهيلع عالطالا ىغبني ءةمهم ةدئاف “انهو

 ءاملعل انس نوكيل جهنملا كلذ كلسو /اربتعم'””“رابتعالا نف ”لعج ملسو
 :مهل ةبوهوملا مولعلا بابل احتفو «ةمألا

 لوقك ءةوالتلا دنع اهنودجي ءايجاومو ناعم وه امنإو ءاريسفت سيل :ليقف تصحب

 ؛سفنلا دارملا نإ: «راَفكلا نِي مكتوب نيذلا وتا اونم نیلا اهيا ىف مهضعب
 .ها هسفن ناسنإلا ىلإ ئيش برقأو ءانيلإ ئيش برقأ اهنأل ءانيلي نم لاعقب انرمأف

 :كولسلا لئاسم ىف ىرناهتلا مامإلا لاق

 :نامسق فوصتلا لئاسم

 داهتجاالاو ملعلا لهأ دنع ةربتعملا تالالدلا هوجوب نآرقلا هيلع لد مسق

 0 اههقف ىمسيو اطابنتساو اًريسفت ىمسيو ءاصيصنت

 نكل ءةيعرشلا ةلعلا ىف هكراشيام ىلع الو «هنيعب هيلع نآرقلل ةلالدال مسفو

 .ها “ارابتعا ” ىمسيو «ةبسانملا نم وحنب «هبسانيام ىلم ةلالد هل

 .ةيفوصلا تارابتعا ركذ دنع ىأ )١(

 :ىلاعت لاق ءاهنيب :ايؤرلا ترّبعو ءهنايب تبلط :ىبشلا ٌتربتعا ىنعمو (5)
 اهيفرمأ ىلاعت هنإ )4١:78(: هريسفت ىف ىسولآلا لاق( ۲ رشحلا ةروس )© اوربتعافوو

 . ها ةريغ ىلإ ىيشلا نم لاقتنالاو روبعلا وهو ءرابتعالاب

 لصألا نم مكحلا لقن هنإف ءىعرشلا سايقلا نم معأ “ رابتعالا ” نأ ملعا مث

 ىناهفصألا بغار مامإلا لاق «هريغ ىلإ ىيشلا نم لاقتنالا :رابتعالاو «عرفلا ىلإ
 ربخلا ” ىمسيف هداقتعا مزلي امع ابرعم نوكي نأ امإ ربخ لك :ريسفتلا ةمدقم ىف

 "ىرابتعالا ربخلا” ىمسيف «هب رابتعالا ىضتقي امع ائبنم نوكي نأ امإو“ىداقتعالا

 (584 صر ها ةيضاملا نورقلاو مهممأو «ءايبنألا رابخأك

 مسقلاو نامسق فوصتلا لئاسم نأ :افنآ ىوناهتلا مامإلا نع صنلا مدقت دقو

 "رابتعالا ”وه امهنم ىناثلا
 سب ىَلَع ّسّسَأ ٌدِجْسَمَل »:ىلاعت لاق :رمألا كل حضتيل ةلثمأ كل ذخو
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 ىطغأ ْنَم اًمأقإ»:ىلاعت هلوقب لّثمت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ امك هو

 هذهب لمع نم نأ :ةيآلا قوطنم ناك نإو''”ءردقلا ةلئسم یف یقتاو
 رانلا قيرط هل حتفن اهدضب لمع نمو :ميعنلاو ةنجلا قيرط ىلإ هيدهن لامعألا

 دجسم ىف تلزن ٠٠۸( ةبوتلا ةروس )هيف موقت نأ قحا موي لوا نم ىوقتلا 2
 هيلع هللا ىلص هدجسم قح ىف رابتعالاب ملسو هيلع هللا ىلص هّللا لوسر اهأرقو ءابق

 نع ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسم هجرخأ «ةيالا قادصم ىف نالجر فلتخا امل ءملسو

 .هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ

 رهبر تلا لها سرلا منع بهذ هللا دنر اإ :یلاعت لاقو
 ةصاخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاسن ىف تلزن (۳۲ بازحالا ةروس )#اًّريهطت
 جرخأ دقف ءرابتعالاب ءاسكلا لهأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهأرقو

 هللا ديري اَمَنِإ إ»:تلزن ىتيب ىف تلاق :ةملس مأ نع هاححصو مكاحلاو ىذمرتلا

 ءنيسحلاو نسحلاو ىلعو ةمطاف تيبلا ىفو 4«ِتيَبْلا َلهأ ٌسْجّرلا مكدَع َبهْذُيِل
 ‹ءیتیب له ءالؤه :لاق مث «هيلع ناك ءاسكب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهّلّلجف

 .ًريهطت مهرهطو «سجرلا مهنع بهذأف
 ةروس )«(نيرذنملا حاَبَص َءاَسَف مِهِتَحاَسِب َلَرَن اًذِإَف :ىلاعت هلوقكو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهأرقو « نيكرشملا ىف تلزن ١١7( تافاصلا
 .اهب ةداهشتساال ربيخب

 نم مكنمام :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ىلع نع(؟)

 لكتتن الفأ !هللا لوسراي :اولاق ءةنجلا نم هدعقمو ءرانلا نم هدعقم بتك دقو الإ دحأ

 لهأ نم ناك نم امأ :قلخ امل رسيم لكف اولمعا :لاق ؟لمعلا عدنو ءانباتك ىلع

 لمعل رسييسف ةواقشلا لهأ نم ناك نم امأو ؛ةداعسلا لمعل رسييسف ةداعسلا

 هيلع قفتم ةيآلا «ىتسُحلاِب َقَّدَصَو ىقتاو ىظعأ ْنَم اًمأف ا:أرق مث «ةواقشلا

 ( ردقلا باب ةوكشم)
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 لك قلخ ىلاعت هّللا نأ :“رابتعالا ”قيرطب ملعُي نأ نكمي نكلو ؛بيذعتلاو

 اذهبف ؛ىردي الوأ ىردي ثيح نم ةلاحلا كلت هيلع ىرجيو «:ةصاخ ةلاحل دحأ

 .ردقلا ةلئسمب طابترا ةميركلا ةيآلا هذهل ناك رابتعالا

 "يم اَهاَوْقَتَو اًهَروجف اَهَمَهْلاَف ءاَماَوَس اَمَر سْفَنَوإ»:ىلاعت هلوق كلذك وم

 ربلاب سفن لك فّدع ىلاعت هللا نأ :ةميركلا ةيآلا هذهل قوطنملا ىنعملاف
 ربلا نيبو «مثإلاو ربلل ةيملعلا ةروصلا قلخ نيب تناك امل نكلو ؛مثإلاو

 هذهب داهشتسالا نكمي ةهباشم حورلا خفن تقو لامجإلاب نادوجوملا مثإلاو

 .”هلعأ هللاو ؛رابتعالا قيرط نم اًضيأ ردقلا ةلئسم ىف ةيآلا

 )١( سمشلا ةروس ۷
 هللا لوسراي :الاق ةنيزم نم نيلجر نأ :هنع هللا ىضر نيصح نب نارمع نع(۲) !

 قبس ردق نم مهيف ىضمو «مهيلع ىضق ئيشأ «هيف نوحدكيو سانلا لمعيام تيأرأ
 ىيش لب !ال : لاقف ؟مهيلع ةجحلا تعبثو «مهيبن هب مهاتأ امم هب نولبقتسي اميف وأ

 امو سفنو 9 :لجوزع هللا باتك ىف كلذ قيدصتو «مهيف ىضمو ءمهيلع ىضق

 (ردقلا باتك ةوكشم ) ملسم هاورباَهاَوَقَتَو اَهَروَجُف اَهَمَهْلاَف ءاَهاَوَس

 ةروص قلخ :انه ماهلإلاب دارملا ٠٠٠:١ ر ةجحلا ىف فنصملا مامإلا لاق

 اهب ريصي ىتلا ةيملعلا ةروصلا قلخ :لصألا ىف ماهلإلف سفنلا ىف روجفلا

 . ها ملعأ

 خفن تقو مثإلاو ربلا ةروص قلخ ىأ_ ماهلإلا نيب نأ :فنصملا لوق ىنعمف
 ربلا ماهلإ ىف تلزن ىتلا ةيآلاف ءةهباشم مثإلاو ربلل راثآلا أدبم قلخ نيبو  حورلا
 قيرطب «مثإلاو ربلا راثآ ًأدبم قلخ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهأرق مثإلاو
 . ملعأ هللاو .رابتعالاو ليثمتلا



 ثلاغلا لصفلا

 ىف
 ميركلا نآرقلا ” بئارغ نايب

 نم ديزمب ثيداحألا ىف تصّصخ ىتلا ميركلا نآرقلا بئارغ نأ ملعيل

 :عاونأ '"لضفلا نايببو مامتهالا

 تافص نم ةميظع ةلمجل ةعماج ةيآ ىه :هّللاءالآب ريكذتلا نف ىف ةبيرغلاف ١

 لوأو ءرشحلا ةروس رخآو «صالخإلا ةروسو «ءىسركلا ةيآ لغم ءىلاعت قحلا

 | .نمؤملا ةروس
 ةصقوأ ءةردان ةصق اهيف نّيبي ةيآ ىه :هللا مايأب ريكذتلا نف ىف ةبيرغلاو ؟

 تارابتعالل الحم نوكت ىتلا دئاوفلا ةليلج ةصقوأ ءاهليصافت عيمجب ةمولعم

 نسحألاو لضفألا :انه دارملاو ؛بيرغلا ثينأت :ةبيرغ عمج بئارغلا(١)
 .لضفلا نايبب صصخو «مامتهالا ديزمب ثيداحألا ىف ركذ ىذلا ءبيجعلاو

 بهذف ؟ىيش نم لضفأ ئيش هيف له نآرقلا نأ ىف اوفلتخا دق سانلا نأ ملغاو

 بهذو ءهّللا مالك لكلا نأل ءضعب ىلع ضعبل لضفال هنأ ىلإ ىنالقابلاو ىرعشألا
 لضفلا :مهضعب لاقف ءاوفلتخا مث ءثيداحألا رهاوظل ليضفتلا ىلإ نوققحملا

 ءاهتيشخو سفنلا تالاعفنا بسحب «باوثلا ةفعاضمو رجألا مظع ىلإ عجار

 ام نأو ءظفللا تاذل عجري لب :ليقو ؛العلا فاصوأ دورو دنع اهركفتو اهربدتو

 ةيآو 4ميجرلا ُنِمْحَّرلا ّرُه الإ ةلإأل داو هلإ مكهلإو:ىلاعت هلوق هنمضت

 هتينادحو ىلع تالالدلا نم «صالخإلا ةروسو ءرشحلا ةروس رخآو «ىسركلا
 امنإ ليضفتلاف ءاهلثم ناكامو 4ِبَهَل ىبأ اَدَي ْتْبَت ىف الثم اًدوجوم سيل هتافصو
 (اًصخلم 478:١ ناهربلا ١.قحلا وه اذهو ءاهترثك و ةبيجعلا ىناعملاب وه

 ةجح عجارو ءهمالك قذف«عيدب عيونتب نآرقلا بئارغ عون فنصملا مامإلاو ظ

 ٠٠۸:۲( ر ةغلابلا هللا

 .ةصاخ ةزيم اهلو صاخ لضف اهيفدرو ىتلا تايآلاو روسلا ىأ (۲)
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 ٠ رضخلاو ىسوم ةصق ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق اذهلو؛ةريثكلا
 “مه ربخ نم انيلع هللا ٌصَقي ىتحربص ناك ىسوم نأ انْدِدَو”:مالسلا امهيلع
 لاوحأل ةعماج نوكت ةيآ ىه :هدعب امو توملاب ريك ذتلا نف ىف ةبيرغلاو م

 موي ىلإ رظني نأ هَّرَس نم ” :فيرشلا ثيدحلا ىف درو اذلو « الثم ةمايقلا
 ْتَرَطُفْلا ًءامَّسلا اًذِإَوظ ©« ٌتَرَّوُك سْمّسلا اَذِإ أر قيلف «نيع ىأر هناك ةمايقلا

 .”ثقشنا ءاَمَّملا اًذِإَو

 نييعتو «دردحلا نايب ىلع ةلمتشم نوكت ةيآ ىه :ماكحألا نف ىف ةبيرغلاو -ع
 وأ ضّيح ثالث نييعتو ءانزلا دح ىف ةدلَج ةئام نييعت لثمك ءةصاخلا عاضوألا

 .ثيراوملا ءابصنأ نييعتو ءةقلطملا ةدعل راهطأ ةثالث

 «بيرغ جهنب باوجلا قوس اهيف دري ةيآ ىه :لّدجلا نف ىف ةبيرغلاو - ى
 ِلَمب قرفلا كلت نم قيرف لاح اهيف نبي وأ ءهجو غلبأب ةهبشلا عطقي
 اهيف نيب اذكو؛ ارا َدَقْوَتَسا ىِذَلا لمك مهلتم#:یلاعت هلوقک «حضاو

 كلاملاو ءقولخملاو قلاخلا ةبترم نيب قرفلاو «مانصألا ةدابع ةعانش
 .هجو غلبأب ةعمّسلاو ءايرلا لهأ لامعأ طابحإ وأ * ؛ةبيجع ةلثمأب كولمملاو

 نوكت انايحأف ءةروكذملا باوبألا ىف ةروصحمب تسيل نآرقلا بئارغو -

 اذهلو ؛نمحرلا ةروس لثم ,هبولسأ '"ةقانإو ءنآرقلا ةغالب ةهج نم ةبيرغ
 دعق هنأل هب حلاصلا دبعلا ىمس .رضخألا ضغلا ع رزلا رسكف حتفب _رضخلا(١)

 "4.57 ثيدحلا مقر ىراخبلا ةياور ىف امكءضرألا ترضخاف سباي ناكم ىف ةرم
 ىفو فهكلا ةروس ريسفت ىف ريسفتلا باتك 587 ص ىراخبلا حيحص (؟)

 4/١ ص ءايبنألا باتك

 .ريوكتلا ةروس ريسفت ىف ريسفتلا باوبأ :۲ر یدهرتلا ننس (۳)

 ٤ لنا ةروس یفامک ١۷ )٥( ةرقبلا ةروس( )٤

 نسح ىأ ةقابلو ةقانأ هيف :لاقي ءبجعُمْلا نسحلا :ةقانإلاو ةقانألا(5)

 (دجنملا) باجعإو
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 ريوصت ةهج نم ةبيرغ نوكت انايحأو ؛نآرقلا سورعب ثيدحلا ىف تيمس

 هنطبو نآرقلا رهظ
 فرح لكلوءنطبو رهظ اهنم ةيآ لكل ”:فيرشلا ثيدحلا ىف درو دقل

 وه :ةسمخلا مولعلا هذه رهظ نأ ِمَلْعُي نأ ىغبنيف“"”“عّلطُم لح ّلكلو ّدح

 :نطبلاو ؛هقوطنمو مالكلا لولدم
 .ىلاعتو هناحبس قحلا ةبقارمو هللا ءالآ ىف ركفتلا وه :هّللا ءالاب ريك ذتلا ىف»

 نم «باقعلاو باوثلاو ءمذلاو حدملا طانم ةفرعم وه :هّللا مايأب ريكذتلا ىفوه

 .اهب ظاعتالاو ءصصقلا كلت

 رومألا كلت ٌلْعَجو ءءاجرلاو فوخلا روهظوه:رانلاو ةنجلاب ريك ذتلا ىفو»

 .هنم ىأرمب اهنأك

 . تا ءاميإلاو ىَواَحَملاِب ةّيفخلا ماكحألا طابنتسا وه :ماكحألا تايآ ىفوه

 .اهب اهلثم قاحلإو «حئابقلا كلت لصأ ةفرعم وه :ةلطابلا قّرِفْلا ةَجاَحُم ىفو»

 .ريسفتلا ملعب ةقلعتملا راثآلاو برعلا ةغل ةفرعم وه :رهظلا عّلَطُمو
 ةنيكسو نطابلا رون عم ءمهفلا ةماقتساو نهذلا فطل وه :نطبلا علطمو

 ."””ولعأ هللاو بلقلا

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق ىلع نع نارقلا لئاضف ىف ١ 8 ةوكشملا(١)

 نآرقلا- سورعو (لامجو نسحو ةنيز :) سورع ئبش لكل :لوقي ء«ملسو هيلع
 .ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاور نمحرلا

 عماجلا ىف ىطويسلاهل زمرو «ةنسلا حرش ىف ىوغبلاوءريبكلا ىف ىناربطلا هاور(۲)
 لكل ءفّرخأ ةعبس ىلع نارقلا لزنأ 7 :هلوأو ؛نسح ثيدح هنأ ىأ )2 ب ريغصلا

 .خلا اهنم ةيآ لكل:ةياور ىفو خلا اهنم فرح
 م نطبو رهظ اهلو الإ ةيآ نم نآرقلا نم هللا لزنأام :مالسلا هيلع هلوق()
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 هوووو ل لير هه هه

 :لاوقأ هليوات ىفف سر

 اهرهاظ ىلع هتسقو اهنطاب نع تثحب اذإ كنأ: نسحلا لوق وهو :هدحأ
 .اهانعم ىلع تعقو

 ,نيلوألا كالهب رابخإلا اهرهاظ صصقلا نأ :ةديبع ىبأ لوق :ىناثلاو

 .نيرخآلا ةظع اهنطابو
 ,موق اهب لمع الإ ةيآ نم ام هنأ :هنع هّلْلا ىضر دوعسم نبا لوق: ثلاثلاو

 .اهب نولمعيس هوق اهلو

 .اهليوأت اهنطابو ءاهظفل اهرهاظ نأ : نيرخأتملا ضعب هلاقام :عبارلاو
 تافص نايب نآرقلا ىفام رثكأ :فنصملا مامإلا انبحاص بوف :سماخلاو

 ةظعوملاو ءرافكلا ىلع جاجتحالاو ءصصقلاو هاكح لاو .هتايآو ىلاعت هللا
 .رانلاو ةنجلاب

 .هل هالكلا قيسم سفنب ةطاحإلا : رهظلاف

 تايا ىفو ؛ةبقارملاو ءهّللا ءاللا ىف ركفتلا تافصلا تايآ ىف :نطبلاو

 ىضر ىلع طابتساك ءءاضتقالاو ىوحفلاو «ةراشإلاو ءاميإلاب طابنتسالا :ماكحألا
 نوكت دق لمحلا ةدم نأ: ارهش َنوُنَالَن ُهَلاَصِفَو ُهُلِمَحَوإ» :ىلاعت هلوق نم هنع هللا
 ,حدملاو باوثلا طانم ةفرعم :صصقلا ىفو ؛#«نيلماك نيلوحإل :هلوقل٬ رهشأ ةعس
 كلذ لاثمأو ءاجرلاو فوخلا روهظو «بلقلا ةقر:ةظعلا ىفو ءمذلاو باذعلا وأ

 (4 ٠١:١ ةحجحلا)

 :ناليوأت هيفف “دح فرح لكلو ”:مالسلا هيلع هل وق
 . امهب رقأ اذهو  هانعم نم هللا دارأ اميف ىهتنم فرح لكل :امهدحأ

 .باقعلاو باوثلا نم رادقم مكح لكل :ىناغلاو

 ."علْطُم دح لكل ”:مالسلا هيلع هلوقو
 ىف دارملا ىفو ءرادحنا ىلإ ٍفارشإ نم عالطالا عضوم :ةغل علطملاو

 ف :لاوقأ ثيدحلا
 ؟



 :هتفرعم ىلإ لصرتي« علطم ماكحألاو ىناعملا نم ضماغ لكل :اهدحأ اصح

 .هب دارملا ىلع فقويو

 ةرخآلا ىف هيلع علطي« علطم باقعلاو باوثلا نم هقحتسي ام لكل :ىناثلاو

 (5١١:؟ ناهربلا ىف ىشكرزلا امهاكح )ةازاحملا دنع هاريو

 ؛لوزنلا بابسأ عبتتو .ةيبرعلا نونف ىف نرمتلا :رهاظلا علطم :ثلاثلاو

 لمعلاو ةضايرلاو ءسفنلا ةيفصت «نطابلا علطمو ءكلذ ريغو خوسنملاو خسانلاو

 حرشب ريدقلا ضيف ىف ىوانملا فؤرلا دبع ةمالعلا هلاق )رداضتقمب

 )00:۴۳ ريغصلا عماجلا

 ةفرعمك (دحلا كلذ ) لصحي هب ىذلا دادعتسالا :دح لك علطم:عبارلاو

 ىف فنصملا مامإلا هلاق ) ىنعملا ةماقتساو نهذلا فطلكو ءراثآألاو ناسللا

 (؛١ 6: ١ هححلا

 .للعلا نع ولختال ىهاونلاو رماوألا نأل ءهتلع دح لك علطم : سماخلاو
 ؛اهلباقي ام لك ظحاليو اهنم فرش ةَفَرَش هانعم علطملا نأ :هيلع ليلدلاو

 ىلع فقي اهيف رظنلل الهأ ناك نمف ؛تالرلعملا عيمج اهب فرعي للعلا اذكهو

 هداهتجاو هيأرب تالولعملا عيمج

 نكمي لب ءطقف ةبيرقلا للعلا علطملاب دارملا نإ :لرقي نأ دحأل نكميال !معن

 ةقيقحلا ىف نوكت ىتلا ءلجوزع هللا تافص ىهو «ةدارم ةديعبلا للعلا نوكت نأ

 الإ ىلاعت هدابع قوقحو ىلاعت هللا قومت> توبثل ءاضتقاال هنأل ءةيساسأ ةبلصأ ًاللع

 سانلا نم ٌبلطَي ةمظعلاو ةيبوبرلا فصو :الثم «ةيهلإلا ةيساسألا تافصلا كلت نم
 ىلحتلا دابعلا نم ىضتقي اًريصب ىلاعت هللا نوكو ءىلاعت هل ميظعتلاو ةدابعلا
 :ميظعلا هباتك ىف ىوتونانلا مامإلا هلاق).ءاشحفلا نع ىلختلاو ءءايحلاب

 (8 ص تايح با

 .ملعأ هللاو «هوجولا برقا وه ىوتونانلا مامإلا لاق ام :تلق
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 عبارلالصفلا

 ىف

 ةيبهولا مولعلا ضعب نايب
 :““اهيلإ ةراشإلا تقبس ىتلا ريسفتلا ملع ىف ةيبهولا مولعلا نم

 ةلاسر عوضوملا اذه ىف ريقفللو ؛مالسلا مهيلع ءايبنألا صصق ليوأت ١
 تعقو ةصق لكل نوكي نأ وه :ليوأتلا نم دارملاو ءثيداحألا ليوأتب ةامسم

 ىف هدارأ ىذلا هللا ريبدت بسحب هموق دادعتساو لوسرلا دادعتسا نم أدبم

 نم َكملَعْيَو :ىلاعت هلوق ىف ىنعملا اذه ىلإ راشأ هنأاكو ؛تقولا كلذ

 "4 ثْيِداَحألا ٍلْيِوَ

 ثدحي ( 8١ ص ) “ثيداحألا ليوأت ” ىف فنصملا مامإلا لاق ١ فسوي ةروس( ۲)

 ؛“قراوخ ” ىمستف ءاّدج ًاليلق الإ ققحتيال « بابسأل عوقولا ةليلقلا ثداوحلا

 ةليلق اهبابسأ ناك امل نكل «ةيداعلا رومألا نم هنإف اقرخ ىمسي املك نأ قحلاو

 .خلا قراوخ تيمس اهنوعقوتيال ةماعلا ناك ثيحو ءليلق الإ رهظيال ءعوقولا

 :فنصملا مامإلا ليوأت نم ةلثمأ كل ركذنل مث

 هب تطاحأ مالسلا هيلع مدآ نإ :مالسلا هيلع مدآ ثيداحأ ليوأت ىف لاق

 ةنجلا ىف راصف «شرعلا ليخت هيلإ هجوتو «ىلعألا الملا تاليختو «حاورألا ىوق

 ةعيبط هيف تناكو ؛ةنجلا ماكحأ هيلع تبحسناف «ضرألا نم هناكم ىف وهو

 ءاثيثح اليخت ىثنألا ةروص ليختف ءايوق اقوش هسنج نم ىثنأ ىلإ قاتشاف ةيوهش

 ١١( صر ها هليخت نم تدجوف

 مالسلا هيلع دواد نمز ىف ناك :مالسلا هيلع دواد ثيداحأ ليوأت ىف لاقو

 ( هيلع ىسوم ىلع ةلزنملا سيماونلا ىف ناكو ءتبسلا ىف نودتعي مرق
Vo 



 رم دقو ؛ميظعلا نآرقلا قوطنم ىه ىتلا ةسمخلا مولعلا حيقنت:اهنمو -؟
 .هيلإ ٌعجْريْلف .ةلاسرلا لوأ ىف اهليصفت

 صنلا نم بيرق هجوب .ةبسرافلا ةغللاب ميركلا نارقلا ةمجرت :اهنمو م

 اهتيمسو ؛كلذ ريغو .ميمعتلاو صيصختلا ىفو .تاملكلا رادقم ىف ىبرعلا
 عضاوملا ضعب ىف طرشلااذه تك رت دقو"نآ رقلا ةمج رت ىف نمحرلا حتف” ب

 .''ليصفت نودب ئراقلا مهف مدع نم افوح

 .ةدرقلا هللا مهخسمف .كمسلا اوداطصاف .تبسلا ىلع ةظفاحملا مالسلا سس

 ءوس ىرس اهولكأ املف .ةعيبطلا نفعتم .جازملا اساف كمسلا لعج ناب كلذو

 تبنو .ريغتلا اذه غبسأف .اهيف ةمسنلا دلوت ريغتو «مهنادبأ تريغتو :مهيف جازملا

 برقأ با.اعلا اذه ناكف ؛ةدرق اوراصو .ناوهلاو راغصلا مهيلع ىقلأو ءرعشلا

 6١( صر هااوبذعف مهيلإ

 نع رفكو حبسف «توحلا همقتلا :مالسلا هيلع سنوي صصق ليوأت ىف لاقو
 وهو ءارعلاب توحلا هفذقف ءهيلإ ةيهلالا ةمحرلا تداعو ءهيلع هللا باتف ,««بنذ

 بولق ىف عقوو «بابذلا هيلع عقي الئل :نيطقُي نم ةرجش هيلع تبنو «ميقس

 امك اهرودص ىف ةمحرلا تجاهف ءاهدلو هنأ اهيلإ يح نب ؛هوعضري نأ :شحولا
 (8 4 صر ها حصو ىوق ىتح هرومأ عيمج نع لفكت اذكهو ءاهدلو ىلع جيهي

 نم ع وبطم “ثيداحألا ليوأت ”هباتك و ءءايبنألا ثيداحأ عيمج لوات اذكهو

 مجرتو ىمساقلا ىفطصم مالغ خيشلا قيقحتب ءناتسكابلا ىفالاح عبطو «ميدقلا

 .كاذب تسيل ةمجرتلا نكلو ءاضيأ ةيدرألا ىلإ
 ء«تازجعملا تابثإ ةلاسرلا هذه ىف دصق فنصملا مامإلا نأ ملعا مث

 رهاوظ عم ايلك قفتيال اهيف هت اليوأت نكاو ؛نيينالقعلاو ةفسالفلل اهيلع ليلدتلاو
 .هل هبنتيلف ءصوصنلا

 ةمألل سو ,ةيسرافلاب ميركلا هللا باتك مجرت نم لوأ فصملا مامإلا (1)
 ارارسأو قئاقد اهيف ىعارو ةمجرتلا ىف عدبأو «ملاعلا ىف ةكولسم ةنس ةرضاحلا
 ى هيلع بتكو ِ؛ايْلْجُم ةبلحلا هذهل نكي ملام ءدحأ لك اهمهفي داكيال ةفيطل
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 ىف نيمدقتملا نم ةعامج ملكت دقو ؛ميركلا نآرقلا صارخ ملع :اهنمو ع
 ؛هنم هّللاب ذوعأ ءرحسلاك هجوو ءءاعدلاك هجو :نيهجو نم نارقلا صاوخ

 وف ٌعضَوو ءنآرقلا صاوح نم لقن ام ءارو اًباب ريقفلا ىلع هللا حتف دقو
 ةرم ةكرابملا ةيعذالاو «ىمظعلا تايآلاو «ىنسحلا ءامسألا عيمج ىرجح

 طورشم ءاغدو مساو ةيآ لك نكلو ؛"لامعتسالل انزاطعاذه '':لاقو «ةدحاو
 ةلاح ىف نوكيامك ؛بيغلا ملاعراظتنا :اهتدعاق لب :ةدعاق اهطبضتال ءطورشب

 كلت ''”أرقيف ؛بيغلا ملاع نم هيلإ راشي مسا وأ ةيآ ىأب رظني ىتح ءةراختسالا
 .نفلا لهأ دنع ةررقم ةقيرط ىلع مسالا وأ ةيآلا

 ءاّرخآو ًالوأ هلل دمحلاو.ةلاسرلا هذه ىف هداريإ تدصقام اذهو

 ٠ .انطابو ارهاظو

 دق فنصملا مامإلاو .تايليئارسإلا نع اهدرجو .ةرصتخم ةفيطل دئاوف تو

 ةغللاب ميركلا نآرقلا ةمجرت زوجي له :ثحب ىف ضرخلا نع كلذب انانغأ

 ؟ال وأ ةيمجعألا

 مجرتف ١71٠١( ةنس ىفوتملا )رداقلا دبع خيشلا فراعلا هلجن هولتالت وث

 ةيدنهلا ةمألا رادم اهيلعو ءداجأو ةمجرتلا ىف عدبأف «ةيودرألا ةغللاب نآرقلا

 خيشلا وهو هركذ مدقتملا هيخأ نم ربكألا رخآلا هلجن نآرقلا مجرت اذكو ,مويلا

 ةمجرتلا اهيف ىعار ءةيودرأ ةمجرت ٠۲۳١١( ةنس ىفوتملا)ىولهدلا نيدلا عيفر

 هللا مهازجف هيخأ ةمجرت نم ماوعلل عفنأ ىهو ءنآرقلا تاملك بيترتب «ةيوغللا

 .ءازجلا نسحأب نيملسملا نع
 .ةنونسملا ىقرلا نم اذهف ؛هسفنل وأ ضيرملل ىأ ًارقيف :هلوق ( ١

 بابلا نم جراخ تاعطقملا فورحلا نع هيف ثحبي ىذلا سماخلا لصفلاو (؟)

نم هانفدح اذلف سردلا ىف لماشب سيل اذك وءماتتخالا اذه هيلع لدي امك :عبارلا
 

 فنصملا مامإلا ثارتل اظفح «ح رشلا ىف هانيقبأو ؛ةدئاف ريبك هيف سيل ذإ ءباتكلا

 .تاعطقملا ىناعم ريغ ٌةَمَج دئاوف هيف نألو ؛هّللا همحر

 ؟



 ”سماخلا الصفلا

 نایب یف

 “ ةينآ رقلا تاعطقملا

 دبعلاالهىلعامهب هللا معنأ ىتلا مولعلا نم

 هضومغل امإ :هبّرعي ملف «سماخلا لصفلا اذه باتكلل ميدقلا مجرتملا كرت دق( )١
 ةمالعلا ءهقفلاو بدألا خيش ءانخياشم خيش هّبرعف ءىرورض ريغ هنظل وأ «هتقدو

 مولعلاراد ءاملع رابك نم(ه ۱۳۷٤ -۱۲۹۹ ) یلاعت هللا همحر ىلع زازعإ دمحم

 .ىه امك اه انيقبأف ةحيصف ةمجرتلا تناكو ءدنبويد

 ,مح مشط نس ءهط «ضقليهم ءرملا ءصَمَلا ؛مَلا :ىه ةينآرقلا تاعطقملا(؟)
 اذإو ءةروس 8 اهب هللا حتتفا ءةملك ٠١ هذهف «رلا «سي «ن «ص .ق ءقسعمح

 قرط ” هلوقب مهضعب اهطبض ءمجعملا فورح ىماسأ فصن اهتدجو اهتلمأت

 ١ :نيلوق ىلع اهيف سانلا فلتخا دقو
 لاق اذهلو «هب هللا رثأاتسا «بوجحم ٌرسو ءروتسم ملع اذه نأ :امهدحأ

 .روسلا لئاوأ نآرقلا ىف هّرسو رس باتك لك ىف :هنع هللا ىضر قيدصلا
 ذري نأ زوجيال :ولاقو ءلوقلا اذه نوملكتملا ركنأ دقو :ىزارلا مامإلا لاق

 كلذو ءهنم طابنتسالاو «هربدتب رمأ ىلاعت هّللا نأل ءقلخلا همهفيالام هللا باتك ىف

 ها هانعمب ةطاحإلا عم الإ نكميال

 كلذو ؛تاهباشتملا ىف نارقلا حور نإ :ىدنهرسلا ددجملا خيشلا لاقو

 نع ىكحت تاهباشتملاو «ناسنإلا ىلع بجيامب قلعتت تامكحملا نأل

 ةرطقلاك الإ تاهباشتملا بنجب تامكحملا ردق نوكي امف ءنمحرلا تالماعم

 ملسم حرش ىف تومحرلا حتاوف عجارو (415:4 ىرابلا ضيف )هارحبلا بنجب
 اک ن ا روا مثلا لو واش ؛ىلازغلا ىفصتسم عم ءرصمب عوبطملا نم *:١8( )توبنلا

 ےہ ٥۷-٦۳( ص) فل
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 نيرشع ىلع ديزي ام هيف اوركذو «مولعم اهنم دارملا نأ :ىناثلا لوقلاو ف

 :بيرقلا اهنمو ديعبلا اهنمف ؛اهجو
 ذوخأم اهنم فرح لك نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىوري ام :اهدحأ

 ."فيطل ” نم ماللاو “هللا ” نم فلألاف «هناحبس ه ءامسأ نم مسا نم
 كلذو ؛كلتل مسإ “مح ”و «هذهل مسا “ملا”ف ءروسلل ءامسأ اهنأ :ىناثلاو ]

 نم روسلا هذه زييمتل تعضو فورحلا هذه اذكهف ؛ زييمتلل تعضو ءامسألا نأ

 ؛هباتك ىف هيلع صن هيوبيس نأو «نيرثكألا نع لرقلا اذه ىرشخمزلا لقنوءاهريغ

 .نيملكتملا رثكأ لوق وه :نيدلا رخف مامإلا لاقو
 عقيدق :انلق ؟زييمتلا نيأف ءروس َةَّدِع اهب حتتفا "ملا ”اندجو دقف :ليق نإف

 ديزو ديز : لاقي امك تعقو ةفصب كلذ دعب زيمي مث ‹نيصخشل نيمسا نيب قافولا

 ,ملا ) ىراقلا ءرق اذإ كلذكف ءىوحنلا ديزو «هيقفلا ديز : :لاقي نأب نازيمي مث

 (مويقلا ىلا ره لإ هلإدل ُهَللا مل )١ نع اهرّيم دقف (باتكلا كلذ

 ۱۷۲:١- ١١۷( ىشكرزلل ناهربلا لاوقألا ةيقبل عجارور

 نإ :لاقو لوقلا اذه ىلإ بهذ دق ةمحرلا هيلع فنصملا مامإلا انبحاصو

افص مالعأ ىه لب «ةيتاذ امالعأ تسيل نكلو ؛روسلل مالعأ تاعطقملا
 لدت ءةيت

 ريخلا ىف فنصملا لاق ءةروسلا اهيلع توح ىتلا ليصافتلا ىلع لامجالاب

 :(85 صر ريثكلا

ٍتاعطقملا هذه نأ َنَمّلعاو
بسحب «روسلل ةيلك ءامسأ 

 ىسعو " عتيماضم 

قك ءرابتعالاب نارياغتيو ءرمأ ىف ناموهفم دحتي نأ
 ىف ةرات لخدت ءايبنألا ةصقك ةص

 .هريغو داعملا كلذكو ءتايآلا ىف ةراتو «مهتاماقم ىف ةراتو ءدعولا

ا عادبإ ىف ددجتملا مسالا ةقيلس نأو
 '”هبش هل «بيلاسألاو نيماضمل

ابط اذهو «تايقافتالاب هبش
 .ةبطاق ةيضئارفلا تاماقملا عئ

ثيح «بتاكلا ةقيلسب هبشو
غ ةيحدم ةلاسر هسفن ىف نيعت 

 ت اا

لذو ؛اذكو اذك هبولسأو ءاذكو
 ةورذ نطوتسا نآرقلا نأ نم هيلإ انرشأ امل ك

.ها ربدتف ءةيمسنلا نطاوملا ىف مانسلا
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 هنايب ىف دبالوءةينآرقلا تاعطقملا نع ءاطغلا هب فشكنا ملع :”فيعضلا

 :همدقم دیهمت نم

 تاملك فأتت اهب یتلا __ یجھتلا فورح نم دحاو لكل نا ملعاف
 ةفيطل ةراشإب الإ هنع ريبعتلا نكميال “"ايرط اًضَغ ءاطيسب ينعم بوعلا

 .ةضماغ
 وأ ىنعم ةقفتم هبراقتملا داوملا نم ريثك نوكي "9 اذه لجأ نمو

 .ريسفتلا نف ىف ىلاعت هللا همحر هل ةيبهولا مولعلا نم :ىأ(١)
 ١7(: ص ) هنيهارب ىف ىوتونانلا مساق دمحم خيشلا ربكألا مامإلا لاق(؟)

 فورحلا ءازإب ناعم ةيسرافلاو ةيدرألا ةغللا ىف لاعفألاو ءامسألا ىف كردتال

 ةقيقح كانه ليختنف "دب ”و ”و “مب ”ىف ءابك «ًةدرفم فورحلا ناك اذإ !مهللا ,ىجهبتلا

 ضرعتلاب اهيف عمسي ملو ءرخألا تاغللا ةلاح ىه هذهو ؛درفملا فرحلا ءازاب

 تافاضإ تاذ ةطيسب قئاقح ةيبرعلا ةغللا ىف ءمعن.ىجهتلا فورحلا ءازإب قئاقحلاب

 :ىجهتلا فورح ءازإب
 نوكت ,ةدئازلا فورحلا نع ةدرجملا ةيبرعلا لاعفألاو ءامسألا نأ :هنايبو

 «تاملكلا نيب كارتشا “نيعلا”و “ءافلا ” فرح ىف ناك نإف ءلقألا ىلع ايثالث

 “فرش ”:وحن «فالتخاو كارتشا اضيأ اهانعم ىف دجوي «نيابت “ماللا” ىفو

 اذه عمو ءةكرحلاو عافترالا ىنعم ىلع لدت اهلكف “عرش”و “درش”و “ررش”و
 ةعفر ىلإ غلب :فرش ىنعمف ؛اضيأ ةدح ىلع ىنعم ىلع لدت اهنم ةملك لك
 ىذلا ناويحلا :دراشلاو ءةعفرلار ولعلا اهعبط نم ىتلا ةلعشلا :ررشلاو «بتارملا
 تكرتشا املف ءديعب نم ىرُي ىذلا «ىلاعلا قيرطلا :عرشلاو «بوثولا عم رفني
 ءةكرحلاو ةعفرلا :ناتفاضإ ىناعملا ىف تثدح ءءارلاو نيشلا ىف تاملكلا

 ىف نأ اذه نم ملعف ؛ةصاخلا اهتالولدم ترياغت ريخألا فرحلا ىف فالتخالابو
 رسلا اذهبو ؛ىجهتلا فورحلا ءازإب تافاضإ تاذ ةطيسب قئاقح ةيبرعلا ةغللا
 ه ١ اهتاوخأ رئاس ىلع ةيبرعلا ةغللا تلضف

 .ءاجهلا فورح ءازإب ىناعملا نوك لجأل :ىأ(*9

 "م



 اهيف تعمتجا ةملك ّلك نأ :ءابدألا نم ءايكذألا ركذ امك 7 ةبراقتم

 ءاملع دنع تبث دق :(”4صر ةغللا ملع ىف ىفاكلا ةبطخخ حرش ىف لاق(١)
 ءمسق :وحن « نيينعملا نيب براقتلا ىلع لدي نيظفللا نيب براقتلا نأ :قاقتشالا

 ع طسولا هيف فلتخاو ءثلاثلاو لوألا هيف قفتا امم_ رتقوءردقو ءمصقو

 فنتخاو «ثلاثلاو ىناثلا هيف قفتا امم مضخو مضقو ؛دعسو ءدعص :وحنو
 فلتخاوءىناثلاو لوألا هيف قفتا امم كتبو رتبو ؛قبأو دبأ :وحنو لوألا
 . ثلاثلا هيف

 نيتملك لك نيب تدجو ءةيوغللا بيكارتلا ىف كرظن تنعمأ اذإ:مهضعب لاق

 براقتلا ناك جرخملا ىف نامأللا براقت نإف , ًالاصتا “نيعلا ”و “ءافلا ”ىف اقفتا

 لصا اماو ؛كلذ ردقب نيينعملا نيب دعابتلا ناك دعابت نإو . ًدشأ نييسعملا نيب
 ةعماجلا ةهجلاوه ىنعملا كلذو ءرظنلا ناعمإ دنع كلذ رهظي ؛هنم دبالف لاصتالا

 .تيفخ نإو ءامهل

 روفنلا ىلع لدي ءابلا عم ةزمهلا بيكرت نأ :رظنلاو ثحبلا نم رهظ دقو
 لك نإف ءاهوحنو ىبأو «قبأو ءدبأو ءّبَأ :ىف كلذ رهظيو ءلاصفنالاو دعبلاو
 :ةميهبلا تدبأو ءباهذلل أيهت اذإ :بأ :لاقي «ىنعملا كلذ هقرافيال اهنم دحاو

 .عنتما اذإ :لجرلا ىبأو ؛هديس نم بره اذإ :دبعلا قبأو ؛تشحوتو ترفن اذإ

 :ىف كلذ رهظيو ءةدشلاو قيضلا ىلع لدي ىازلا عم ةزمهلا بيكر ت إو
 ىفكيام اودروأ دقو ءةريثك كلذ ةلثمأو ءاهوحنو ءمزأو «لزأو «قزأو هّأ
 مها هنماكم نم ةريثي نم ىلإ جاتحي هيقابو «بيردعلل

 ىلع بجيف ءكلسملا بعص ثحبملا اذه نأ ملعاو :(ه. ص ىف ) لاقو

 وأ «ةبرعم ةملك هيلع لخدي الثل ءزارتحالا ريثك «هابتنالا ديدش نوكي نأ هكلاس

 ها كلذ وحنو ءلادبإلا وأ بلقلا قيرطب اهريغ نم ةئشان
 ءمهمرمأ ةدحاولا ةداملا ىف لوألا لصألا ةفرعمو ٥١-٠۲ ص یف ر لاقو

 نأ ىلإ اوبهذ مهنإف (ر ج ش ) ةدام :كلذ لاثم «قاقتشالا ءاملع ضعب هب لاقدقو

 ءاهيلإ عجار ةداملا هذه ىف ام لكو ءناصغألا تاذ ةفورعملا ةرجشلا هيف لصألا

 © فلتخا :هليوأتو «طلتخاو فلتخا اذإ :موقلا نيب رمألا رجش : لوقت
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 رق :لشم «هوجولا نم هجوب جورخلا ىنعم ىلع لدت ') “ءافلا ”و “ نونلا"
 .” ٌذَقَنَو َدَقَنَو ءقفنو «َحفَنَو .حفنو ءثفنو

 وسلا ىنعم ىلع لدت “ماللا ”و “ءافلا ”اهيف تعمتجا ةملك لك اذكو

 ."9دلفو ءدَلَفَو «جلْفَو .حلفو «َقلُف :لثم «حتفلاو
 ليدبتب ءىتش هوجو ىلع ةملكب ام اًريثك بّرَعلا قِطنَي «, اذه لجأ نمو

 موقلا رجتشاو (؛اهطالتخاو ةرجشلا ناصغأ فالتخاك طلتخاو |

 هلعج هنأ :هليوأتو «هب هنعط اذإ حمرلاب هرجشو ءاوعزانتو اوفلتخا اذإ :اورجاشتو

 عفر اذإ :ةرجشلا رجشو ؛دومعب هدمع اذإ :هتيب رجشو ؛ةرجشلا ىف نصغلاك هيف

 هلصأف ةداملا هذه نه عرفت ام لكف ءكلذ ريغ ىلإءاهناصغأ نم ىلدتام

 نإفعر هظ ) ةدام لثم «ملكلا نم یصحیالام كلذ ىلع سقو .مهدنع “ةرجشلا”

 . ه١“ نطبلا ” هيف لصألا نإف (ن ط ب )ةدام لثمو ؛ رهظلا هيف لصألا

 ةلاسر ىلافوبلا ىجونقلا نسح نب قيدص بيطلا وبأ باونلا فنص دقو
 قلعتت امم ةريثك ةلئمأ اهيف عمج دق “قاقتشالا ملع نم ٌقافخلا مّلَعلا ”:اهامسأ

 .اهعجارف ثحبملاب

 .اهيناث ءافلاو ءةملكلا لوأ ىف “نونلا” نوكت :ىأ ١ر

 نم قاصبلا تفن اوبهذ .لاتقلل موقلا رفنو ؛تدعابتو تعزج :ةبادلا رفن ( 9

 حفنو ءهتحئار تارشتنا :بيطلا حفن  هرهظأ :مدلا ح رجلا ثفنو ءهب ىمر :هيف

 قفنو ‹«ینفو دفن لا قت حيرلا هنم حرخأ :همفب خفن  مدلا هنمازن :قرعلا

 هنعزاجو هقرخ :عبشلا ئمشلا دفن  ىيف :ىيشاادفن  هحور تجرخ :لجرلا

 .رخآلا قشلا نم هفرط جرخو اهفوج لخد :ٌةَّيمرلا مهسلا ذفن :لاقي هنم صلخو
 جلف  اهَقَش :ضرألا حَلَق _ ققشت :حبصلا قلف :لاقي ءهّقش :ىيشلا قلف(۳)
 لامتلا نم هلذلف  ةعرازلل اهقش :ضرألا ثارحلا جلف :همسقو هقش:ئىبشلا

 اهيف قرفتلا نوكو «ىناعملا ىف داحتالل اببس داوملا ىف داحتالا نوكل :ىأ( )٤

 .ىناعملا ىف فالتخاللائعاب
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 ؛كدو «قد :لشم < ءابدألا ةرُهَم نم ريراحنلا هفرعي امك «ةبراقتم فورح

 مدزلو لَو
 اذهو «هيبنتلا الإ انهه اندرأ امو ءىصحتال دهاوش هل هانلق ام نأ :لصاحلاو

 ٌةاحنلا كردت ملو ءاهحيقنتو اهبيذهت ىلإ ٌبرعلا غلبي مل نإو ءةيبرع ةغل هلك
 '"فيرعتلا ”و “ موهفملا ” نع «؟) ءابرعلا برعلا تلأس اذإ كنأ امك «"اههنك

 مهنوك عم ءاهتقيقح نايب نم اونكَمَتي مل بيكارتلا صاوخ و ."سنجلا ”و
 .اهب نيقطانلاو ءاهل نيلمعتسم

 مهضعب لب ءطشملا نانسأك اوسيل برعلا مالك ىف نيققدملا نإ مث

 غلبي ملو ءاريثك ىنعم اوحضوأ اعمج ىرتف ءضعب نم انهذ فطلأو ىكذأ
 ترصاقت نكلو «ةيبرعلا مهتغَل نم اضيأ ملعلا اذهو .اهكرد ىلإ نورحآلا
 .ميهافملا كلت حيقنت نع نيققدملا رثكأ ماهفأ

 اهيناعمب لدت ءاهئامسأو روسلا مالعأ ةينآرقلا تاعطقملا نأ ملغاف

 ىبشب تاَقْنَصُملا ةيمستك «ةلصفم ٌةروسلا هيلع تلمتشا ام ىلع ةلمجملا

 عماجلا ” ب هعماج ىمس ىراخبلا نأ امك ءرظانلل باتكلا ةقيقح حضوي

 “هاو هيتس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رومأ نم حيحصلا دنسملا
 ملاع ىلإ ةبسنلابءانّيعم راص ُنْيعتملا ريا بيغلا ملا ىنعمف

 .قذاحلا :رهاملا عمج ةرهملاو ءلقاعلا نطفلا قذاحلا :ريرحنلا عمجريراحنلا )١(

 ىف جل ضرألاب هاوس ىتح همده : طئاحلا كذو _؛هرسک :ىيشلا قد )۲)

 .هب قصل :ىيشلاب ئيشلا زلو_ ؛هنع فرصني نأ ىبأو ءهمزال :رمألا
 .لاجرلا نم دحأ لك هلائيال ءكلسملا بعص ثحبملا اذه نأل(")

 .صّلخلا :ءابرعلاو ةبراعلا(4)

 نونف نمو ١۱۲۸- ١۳١(: ص ) ريثكلا ريخلا ىف فنصملا مامإلا لاق(0)

 :فورحلا نف ةمكحلا

 حر .ىيش طرشبال ءضحم بيغ :|
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 الإ ءبيغلا ىلع نآلدت امهيتلك 'ءاهلا"و “ةزمهلا ” نإف ؛ةسندتملا ةداهشلا

 ي

 .ىسندت موزل :ب حر

 .ةقيقحلا نيعتم ريغ «سندتم لثم اهانعمو ءابلاغ اهب ميمتت :ت

 . هنم فطلأ هنأ الإ ءءاتلا لثم اهانعمو ءابلاغ ءاتلا نع لدب :ثت

 .ةيهاملا عشعشتم ريغ طيلخت :هانعم :ج

 .طيلختلاو موزللا ىنعم هيف ديزيوءءاحلاك وه :خ

 .هل كاكفناال مورزل : د

 .ام وهوم افطل هيف نأ الإ ءهلثم:ذ

 رهاظ :نارثأ هنع ردصي :وأ ؛ىرخأ نطبيو «ةرم رهظي :ىنعأ ءددرتم روهظ :ر
 .نطابو

 .موزللا ىنعمب اًراعشإو افطل هيف نأ الإ «ميجلا وه :ز

 :دوجوم وأ موهوم نايرس :س
 .لومشلاو قابطنالا وه :ش
 .ةيد وع ةعفر: ص

 .هنم سك وأ ىلإ ةروص داسف: ض

 .اًعْسعشتو اقورش هيف نأ الإ ءاحلا وه: ع

 .ءاتلاك هانعمو ءاهب ًأافافي: ف

 .ةوقلل راعتسيو ءرجحتلا ةياغ رجحت :ق

 .فخأو كلذ نم فعضأ :ك

 .ماتلا سندتلا وه :م

 حت
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 .ءوضلاو رونلا وه :كل (دس)
 .ءابلاك نوكي دقو .ميملاك نوكي دق :و

 طيلختلا ملاع بيغ :۵

 .ءافخلاو روهظلا نيب ددرتلا وه :ى
  طلخأ ءاهلا نأ الإ ءةدحاو “ءاهلا "و " ةزمهلا" نأ ملعاو :قورفلا

 ءاخلا نأ الإ ءدحاو نيغلاو ءاخلاو_ قرشأ " نيعلا " نأ الإ ءدحاو نيعلاو ءاحلاو

 ءارلاو ماللاو __ فخأ فاكلا نأ الإ ءدحاو فاكلاو فاقلاو ._ ظلغأ نيغلاو مزلا

 ءدحاو ءاتلاو لادلاو  ددرتف كلذ نم عفرأ ءارلاو ؛نيعتف لزنأ ماللا نأ الإءدحاو

 .فطلأ ءازلا نأ الإ دحاو ءازلاو ميجلاو_ مهبأ ءاتلاو .حصفأو مزلا لادلا نأ الإ

 :قاذملا اذه ىلع اًظافلأ كلذل دهمنلو :ةلثمأ

 “لا” مظعألا مسالا نإ :ةيفوصلا ضعب لاق هنمو «نيعت بيغ : لا

 .نيعتملا اذه لبق امب لصتا :لب

 .هُئييعت بلطُي رّكدم :له
 .هنيع لهجيو «هسدج ملعُي ؛ددرتم بيغ :ىأ

 .كلذ دعب هنع حصفي «ذئتعاس ءركنتم رمأب نيعتم بيغ ىذلا تاذلا مهبم :اذ

 .نايرسلا ىنعم نع ئبنت اهلك :حاسو ,حبسو ءرسو ءراسو ءىرسو
 "داضلا ” راعتسي دقو «داسفلاب رعشت اهلك :دضو ءرضو ءراضو ءلضو

 تايفيك نم وهو ءاكفنم ٌدٌدرت مزالل :ضيبأ :لاقيف ءةيروصلا ةيفيكلا درجمل

 .ةروصلا تايفيك نم وه طيلختل “رضخأ”و ؛ةروصلا
 .سدقت وأ دعبت اهلك :راطو ءفاطو «ىغطوءروطو ءدوطو
 كاردإلاو قمعتلاب :ىرس بيغ :سحو
 .رثأ نطبو «هنم رثأ رهظ :ىرس بيغ :ىحو
 .مورلل :دملاو ءدرلاو دولاو دجلاو

 ةقفر عم وأ ءطقف امإ :دوعلل اهلك :ربصو ءراصو ء.حلصو ءفدصو
 ڪس .سندتمب موزللاب نيعت قورش :ملعو
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 ؛درجملا ملاعلا بيغ “ةزمهلا ”و «ملاعلا اذه بيغ ءاهلا نأ

 نإف ؛فطعلا تقو “وأ ”و ءماهفتسالا ّتقو '“وأ”و ,“أ ” َنوُقِلْطَي اذهلو

 ددرتملا اذكو «نيعتملا ىلإ ةبسنلاب بيغ وهو ءرشتنم رمأ هنع ْمُهْفَتْسَملا رمألا
 يف يخت نعم ىلع لدتل "ةرمألا لوأ یف دازت “ ةزمهلا "و .بيغ اًضيأ "” هيف
 "ءاهلا" رئامضلا ىف اوراتخاو "9 ,هتّدام ىلإ لوكوَم هليصفتو «ملكتملا نهذ

 “)ةلمجلا ىف لامجإ نيعتملل لصحو ؛ملاعلا اذه بيغ هنإف

 .فيرعتلا تقو ماللا نوديزي اذهلو ؛نيعتلا ىنعم ىلع لدت ماللاو
 ىلع لدت اهب ملكتلا دنع نيتفشلا عامتجا ثيح نم :ميملاو

 ءاضفلا نم تلآو تديقتو «ىتش قئاقح اهيف تعمتجا ىتلا ةسندتملا ىلويهلا

 .بيغلا ىلإ لقتنا سندتمل اهلك :صحمو ءضحمو ىحمو بج
 .ءوض ىذل وأ ءءوضل اهلك :رهنو ءراهنو ءرانو ءرونو
 .قورشل اهلك :انعو «نيعو «حملو
 ظ توبثلل :قحو ءرقو
 هللاو ءىدارطتسالا مالكلا ىف هب طاحي امم سيل فورحلا ملعف ةلمجلابو

 :بذكالو حوبأ انأو ؛قفوملا وه

 ءاطغلا فشكناو ءقحلا ناكر ارحب ترص ىبر ناسحإ نمو
 ءال دلا هردكتال ىرحبر هيف بيعاإل ءمراص ىناسل

 .عا دمحلا كلف «ىنم قاقحتساالب ءىلع تمعنأ ىذلا تنأ مهللأ
 .هيلع ف وطعملاو فوطعملا نيب فطعلا ىف نوكي ىذلا ددرتملا رمألا :ىأ(١1

 .رمألا لعف لوأ ىف :ىأ (۲)
 ىنعملا ملكتملا رِهْظُيف ءرمألا ةدام ىلإ ضوفم ةليختملا ىنعملا ليصفت :ىأ(۳)
 .ةصوصخم ةدامب ةليختملا

 عمو نيعتم عجرملاو نيعتملا ريغلا مهبملا رمألل ىأ بيغلل ءاهلا تناك :ىأ )٤(
 نيعتملل لصاح # قلطملا وه ىذلا_ لامجإلا نأل ,هل اهلامعتسا زوجي اذه
 .هصصخل ايتاذ نوكي امئاد قلطملاو «قلطملا كلذل ةصح هنأل ءاضيأ
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 .رّيحتلاو دّيقتلا سّبحَم ىلإ دّرجملا
 ملاع ىف دّيقت ىذلا ءد رجملا ضيفلا نع ةيانك “يلا ” نأ :لصاحلاف

 مهبولق ةوسق ١١( مداصو ,مهمولعو مهتاداع بسحب نيعتو ءزيحتلاو زيمتلا

 ٍديدحتو ءةجاحخملاب ًةَدِساكلا مهلامعأو ًةّدِسافلا مهلاوقأ مداصو ءريكذتلاب
 “> .ماهبإلا اذه حاضيإو «لامجإلا اذه ليصفت" اهمامتب ةروسلاو؛مثإلاو ربلا

 ىذلا بيغلا :ىأ ءِدُّدَرَتلا ىلع لدت “ءارلا ” نأ الإ ؛“ملا ” لثم “رلا”و

 نع ةيانك اذهو ؛“ءارلا ” عم “ميملا ” كلذكو .ىرخأ دعب ةرم سنتو نبع
 قداص كلذو ءةمداصم دعب ةمداصم «مدآ ىنب حئابق َتَمَّداَص ىتلا مولعلا

 (© ةرركتملا ةبوجألاو ةلئسألابو ءىرخأ دعب ةرم تاماقمو «ءايبنألا صصقب

 ىلإ سندتملا ملاعلا نم عافترالا ةكرح ىلع نألذت :داصلاو ءاطلاو

 عم .هتماخفو كرحتملا كلذ مظع ىلع لدت “ءاطلا 1 نأ الإ ؛ىلاعتملا ملاعلا

 .هتفاطلو هئامعص ىلع لدت“داصلا”و هِسْنَدَنَو هثوَلَت

 .اهلك قافآلا ىف هراشتناو «ىشالتلاو نايَرّسلا ىلع لدت :نيسلاو

 ثيحب «ىولعلا ملاعلا ىلإ مههجوت راثآ ىه ىتلا «ءايبنألا تاماقم: هظف

 .' ”هلثمو

 .اهلوأ ىف “ملا ”ءاج ىتلا ةروسلا ىنعي(") .هبرض : ةمداصم همداص(١)

 (۸۴ ص ) ريثكلا ريخلا ىف فنصملا مامإلا لاق (۳)
 «تاداعلاو تايالا نع هب ىنك ؛سندتملا ىف نيعت بيغ : هانعم :ملا ٠

 .ىسدق قيقحتوأ عيرشت اهيف نيعت ام ثيح نم «قالخألا تاعدبو «لامعألاو

 ريغ ءأدد رتم انييعت طيلختلا ىف نيعت بيع هانعم :رلا :ريثكلا ريخلا ىف (5)

 «ةيسندلا رورشلل ةمداصم اهنأ ثيح نم «ءايبنألا تاماقم نع هب ىنك ؛ رجحتم

 .ىرخأ دعب ةرم

 ىنك ؛ىطيلختلا ملاعلا اذه بيغ ىف لزن «هّزنتلا لك هّزنت :هط :ريثكلا ريخلا ىف (8)

 ؟ةيناسنإلا كرادملا ىف تلزن فيك اهنأ ثيح نم «ةدحتملا ءامسألا ماكحأ نع هب
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 ترس ىنلا ءةيناقوفلا مهتاك رح راثآ ىه ىتلا «ءايبنألا تاماقم :مسطو
 ١( قافآلا ىف ترغتلاو ءسندتملا ملاعلا ىف

 َبَحْطَتسا اذإ هنأ الإ ؛"ءاهلا ” ىنعم نم انركذ ام اهانعم :ءاحلاو
 .ءاحلاب رّبْعُيف َرْيَمَتلاو روهظلاو ”٠ ٌَعْشْعّشَتلا

 :سّنّدتملا ملاعلا صئاصخب لصنا ٌعْشْعَشَتُم ىنارون لامجإ :مح ىنعمف
 روهظو ءمهلاوقأ در نع ةيانك اذهو ؛ةدسافلا لامعألاو ءةلطابلا دئاقعلا نم

 :٠ مهتاداعو مهتارظانمو مهتاهبُش فيعاضت ىف قحلا
 نيا ةعشتملا روهظلا ىلع لدت :نيعلا و
 ؛ةدشلاو ةوقلا ةهج نم ن كل .«ملاعلا اذه ىلع لدت 'ميملا ”لثم' فاقلاو

 .اهيكاارتو هيف رّوّصلا عامتجا ةهج نم “ميملا ”و
 «سندتملا ملاعلا ىف ىرس «عشعشتم قح : قسع ىنعمف

 رجفلا دنع ةلاحلاك ةملظلا ىف ٌرِبَتنَيِو ىرسَي رون نع ةرابع :نونلاو
 ١ سمشلا بورغ دنع وأ ءقداصلا

 ملاع ىف اهيزنت انايرس ىرس هزنتلا قح هّزنت :هانعم :مسط :ريخلا ىف(١)

 اهنايرس بسحب قح ىه ىتلا ءاهماكحأو ةدحتملا ءامسألا نع هب ىنك ؛طيلختلا
 .ىسدقلا اهنايرس بسحب اهدايفت ىتلا اهمولعو ,ىسندلا ملاعلا ىف ىسدقلا

 اذإ :هعشعش دقو ءهب هجزم اذإ :ءءاملاب بارشلا عشعش نم ءجزملا :عشعشتلا(؟)

 (۲۲۲ ص تيكسلا نبال ظافحلا تك زةعشعشم رمخلاو ءهجَرَم قرأ

 ةرفكلا لاوقأ نع هب ىنك ؛ سندتملا ىف رهظ بيغ: ةانعم : مح :ريثكلا ريخلا ىف("9

 «بيغرتلاو بيهرتلاب ءهظعولاو ىحولا نطوم ىف «قيقحتلا ىلإ ةدعصتم ءمهدئاقعو
 .هماظنل اكافو «هل اًعماَت « طيلختلا ىف لزن قح هنأ ثيح نم «هيونتلاو عيمشتلاو
 ملاعلا اذه ىف ىراسلا عشعشتملا روهظلا :ةانعم : قسع : ريثكلا ريخلا ىف (5

 .رجحتملا سندتملا

 .ظعولا نع اضيأ هب ىنك ؛ةملظ ىف رون: هانعم :ل :ريدلا ىف(ه)

AA 



 هيلع لدت امم ٌلقأ “ءايلا ”هيلع لدت ىذلا رونلا نأ الإ كلذك :ءايلاو
 “ءاهلا ”هيلع لدتامم لقا “ءايلا ” هيلع لدت ىذلا نيعتلا كلذك و ؛“نونلا”

 (>ملاعلا ىف ا ةرشتنم ناعم نع ةيانك : سي ف

 ") مهبر ىلإ ءايبنألاهجوت دنع « ءابسكو َةَلَبج تن ةدح ةأبه : : ص ىنعمو

 ىمرم :لاقي امك ,ملاعلا اذه ىف نيعت ٌةَركو ٌةَّدِشو ةف : ق ىنعمو
 .6 ةمداصملاو رسكلا ثيح نم ملاعلا اذه ىف تْئَدَح ةأيه ىدصق

 لقأ “"فاكلا ” هيلع ٌلُدَت ىتلا ةوقلا نأ الإ “فاقلا ” لثم :فاكلا و
 “فاقلا ” هيلع لدتامم

 مولعلا صعب هيف نّيعت ءىِناَملَظ سّندتم ملاع: صعليهك ىنعمف
 .ىلعألا مهبر ىلإ عوجرلا دنع ءاهريغو ةَعَشعشتملا

 ,ىقوذ قيرط ىلع تاملكلا هذه ىناعم ىِعوَر ىف ْثَيِتلأ :ةلمجلابو
 مل نإو ءانرّرح امم حضوأريرقتب ةيلامجإلا ىناعملا هذه َحّضوُت نأ نكميالو
 .هجو نود هجو نم ةنيابتم ىه لب ءاندرأ امل ًةيفاو ةروكذملا ةرابعلا نكت

 .باوصلاب ملعأ هّللاو

 ینک ؛ملاعلا ىف راس ءءافخلاو روهظلا نيب ر دد رتم ئيش :ةانعم : : سي : ريخلا ىف(١١

 .همولعو دحتملا مسالا ماكحأ نع هب

 ؛هيلإ دئاع هنأ ثيح نم ءايسدق ابرق هّللاب برتقا ءىسدق ماقم : ص :ريخلا ىف (7)

 .مهتهاجو بسحب ىه ىتلا مهمولعو «ءايبنألا تاماقم نع هب ىنك

 نع هب ىنك ؛ةيسدق ةوق اهب تلبوق ءةرجحتم تاحابق :هانعم : ف :ريخلا ىف( ۳)

 .ها حئاصنلاو تايالاو ظعولا

 ريثكلا دمحلا هّللق هز "44+ ىف قيلعتلا نم ملقلا حارتسا دقو

 ىبنلا ىلع هللا ىلصو ءكرابملا لمعلا اذهل ىنقفو ام ىلع ءليزجلا ركشلاو

 .اًريثك اًريثك اميلست ملسو ءهبحصو هلآ ىلعو ءىمشاهلا ىمألا

۲۸۹ 





 ثاحبألا

 قيلعتلا نم بلطي (ت )اهدعب تبتك ىتلا ماقرألا :ةظوحلم

 ةمدقت

 e “ريبكلا زوفلا ”لوح مالكلا

 Sessa ةيبرعلا هتمجرت

 e هّقبط ح رشلا رييغتو «بيرعتلا بيذهت ىلإ ةجاحلا

 ا 4 : | جهنم

 ريسفتلا ملع

 eee هلئاضفو ‹«هضرغو ء«هعوضومو «هدح

 sss ليوأتلاوريسفتلا

 ا ىأرلاب ريسفتلا

 ا ىوتونانلا مامإلا دنع ىأرلاب ريسفتلا ىنعم

 ا هتياغو«هعوضومو ءريسفتلا لوصأ

 فنصملا مامإلا همج رت

 0 هتدالوو .....هبسنو همسا

 م ا هقأشن

 ل ةدلاخلا هلامعأ ......هرصع ......هتافو

 ةميقلا هفيناصت ......هيلع سانلا ءانث

 e ىهقفلا هبهذم

 هيلع ىلاعت هللا معن نم

 باتكلا ةمدعم

 ssn فيلأتلا هجو

 باوبأ ةسمخ ىف ةرصحنم ةلاسرلا دصاقم

 اهيلع لدي ىتلا ةسمخلا مولعلا ىف :لوألا بابلا
 e اصن ميظعلا نآرقلا



O0 esses ماكحألا ملع - 

 ترو ا خلإ مولعلا َمأ نكلو «نآرقلا ىف مولعلا عيمج

 (تر ۵ ةيندملا ةسايس ملعو لزنملا ريبدت ملعو تالماعملا ملع دح
 YY 0O وول هلع ولم ةيخاعلا ريك ذتلا مولع مه لدجلا ملع - ؟

 سابا ل ةسمخلا مولعلا ضرع ىف نآرقلا بولسأ

 IY ss هموم ممم همم هةموو همم هممت هقفلاو هيقفلا

 كلا ss مالكلا ملعو ملكتملا

 ITN esse هللا مايأ

 (تر۷ ناهربلاو ةباطخلا

 ةيلاعلا ميلعتف ءةلفاسو ةيلاع :نيتقبط ىلإ نومسفني سانلا

 (تر ۷ ةملسملا تاروهشملاب ةلفاسلا ميلعتو «نيهاربلاب نوكي

 (تلك6 اناهرب هنطابو ءاباطخ نآرقلا حطس نوكي

 (تز6 ةسمخلا مولعلا نيب اميف طبرلاو ةبسانملا عاري مل نارقلا

 لب «تايآلا نيب اميف ةبسانملاو طابترالا فنصملا مامإلا ركنيال

 (ت نمحرلا حتف ىف طابترالاب هرودب ررقي
 ۹ لوزنلا ببس ىلإ ةيآ لك جاتحيال

 ۳1-۹44 لّدجلا ملع ىف :لوألا لصفلا

 ۳۹ لدجلا ملع ىنعم

 ۳۹ نيوحن ىلع عبرألا قرفلا عم ةمصاخملا تعقو

 o-۲ نيك رشملا رک اذ

 ۳۲ فينحلا ىنعم

 ۳۲ ٠ ةيميهاربإلا ةلملا رئاعش

 )ت۳ ةرطفلا لاصخ

 ۳۳ ... اهعئارش

 ترا ا سال نولفاغلا نرلهاجلاو ةقدانزلاو قاَّسفلا

 5 اهدئاقع

 م نيك رشملا لالض



 ا ............هلوح مالكلاو هانعم :كرشلا نايب

 ا لنا اهلوح مالكلاو اهانعم :هيبشتلا نايب

 0 زيحتلاو -تلا ىنعم

 :ةملسملا تامدقملا نم اهنم نايلوألا :بتارم عبرأ ديحوتلل

 نوماجنلا :قرف ثالث مهمظعمر اهنم نايرخألا ىف سانلا فلتخاو

 ىراصنلاو نوك رشملاو
 فيرحتلا نایب

 هاو هاه ارو و واه هسا RSE HEN RHEE HEA HNMR DD #خ د 8 #5 #0

 es ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةلاسر داعبتسا

 مهيلإ لّسرملا سدج نم لسرلا نوكت نأ ةيهلإلا ةمكحلا تضتقا

 0 'مالسالاراد " ىنعم

 اتاومأ مهروبقلو ءءايحأ مهخويش سانلا ةدابع : ضارمألا مظعأ نم
 ا تاميإلاو روذنلا ىفو احبذو ءاعدو ًةناعتسا هّللاب كارشإلا

 مكلبق ناك نم نئس نعبتتل :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم
 ا كارشإلا در

 ....هيبشتلا در

 n تالليخملاو تامّهوتملا

 ا ةلاسرلا ىركنم ىلع ٌدرلا

 ا (عتممو رصتخم ثحب )ىح ولا قرط

 0 ىونعملا ىحولا نماضيأ ىبنلا داهتجا
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 لل الوسر كّلملا لاسرإ مدع هجو
 (ت)١6 0 ا ا ا ا

 تال sss دحأ لك ىلإ ءاحيإلا مدع هجو

 01-۷ دوهيلا ركذ

 (تر ا اسللا ديدجلاو قيتعلا دهعلا بتكو ءةاروتلا لوح مالكلا

 مهلالض نم ناک و
 OF esses فيرحتلا تايب_١

 ىف فيرحتلا نوبكتري اوناك دوهيلا نأ :فنصملا دنع قحلا
 تر 000 للا بابلا كلذ ىف هعم ةشقانملاو ءطقف ةاروتلا ةمجرت

 0 للا لوألا لاثملا :ىونعملا فيرحتلا ةلثمأ

 a ىناربعلاو ىربعلا ىنعم

 تلعج ىتلا ةغرافلا ىنامألاو ىبعشألا عمطلا كلذ مالسإلا مده
 )ت لل اراقعوأ مهل اًركح ةنجلا نوبسحي سانلا نم افنص

 04 0ا ىونعملا فيرحتلل ىناثلا لاثملا

 e ل هل هل ممل ىونعملا فيرحتلل ثلاثلا لاثملا

 كهل ا ل هم همم لم م هللا تايالا نامتك نايب-؟

 1١ مجرلا مكح نامتك

 رجاه دال وأ ىف ىبن ةثعبب ةراشب اهيف تايآ ىف لطابلا ليوأتلا

 1۲ ليعامسإو
 ۳ ثالثلا هبابسأو :ءارتفالا نايب-۳

 (تر ۳ نابهرلاو رابحألا ىنعم

 (تر۳ ثيدحب سيل :مالسإلا ىف ةينابهرال
 ل نييلوصألا ناسحتسا

 E O ىهانملا باكتراو لهاستلا ببس - ٤

 نم :هبابسأو فيرحتلا ركذ هيف :ةغلابلا هللا ةجح نم ميق صن
 ,عامجإلا عابتاو .ناسحتسالاو ,ددشتلاو ءقمعتلاو «نواهتلا
 (ت) ٤ ةلمب ةلم طلخو «موصعملا ريغ ديلقتو

 ۹ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ةلاسر داعبتسا بابسأ ٥-

۲۹ 4٤ 



 سانلا حالصإ ىف اهجهنمو ةوبنلا
 بيبطلا تافصو فالتخاك عئارشلا فالتخا

 :مهلالض نم ناک و

 : ثيلثتلا ةديقع- ١

 ةينارصنلاو ىراصنلا

 دوهيلا ريغ اعد سلوب نكلو ءدوهيلل ٌةصاخ حيسملا ةلاسر تناك
 يلدا ةركف ع دعبا ىللا وهو ؛ةيحيسملا ىف لوح

 اهيلعدرلاو

 اهفينصت ةنمزأوءاهوفنصم :عبرألا ليجانألا
 ا ليجانألا ىف عساولا فيرحتلا

 تعاض دق تناك عبرألا ليجانألل ةميدقلا خسنلا

 رداصملا ةبرطضم «ةيخيرات بتك ةدوجوملا ليجانألا

 "مونقألا ” ىنعم
 ةفسالفلا دنع لوقعلاو ءلوألا رداصلاو ءأدبملا ىنعم
 «ةيرصملا تانايدلا اهب ت ءاج :ةميدق ةنايد ثيلثتلا ةديقع

 ةيفسلفلاو ءةيلبابلاو «ةيدنهلاو
 ىوتونانلا مامالا دنعو فنصملا دنع “لوألا رداصلا ”ىنعم

 ةثالثلا ميناقألا نييعت ىف ىراصنلا نيب فالتخالا

 ا نايقيقح امهالك ديحوتلاو ثيلثتلا نإ :نولوقي ىراصنلا

 “نبالا”مونقأ نيب داحتالا ةقالع نايب ىف ىراصنلا فلتخا

 مونقأ لك مكح ىف اوفلتخااذك و ؛اذيدش افالتخا حيسملا مسجو

 اهنع باوجلاو «مالسلا هيلع حيسملا ةيهولأ تابثإل ىراصنلا ةلدأ
 لبيئاب بتك ىف عقو فيرحتلا نأ تبث دق
 هروهظ وأ هحالصإ وأ ئيش داجيإ ىف اببس ناك نم لك بألاب ىمسي
 حلاصلا ىنعمب ''نبالا ” ظفل نأ ىلع ليجانألا نم تاداهشلا
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 تول ةثالث ثلاث هللا نإ :اولاق نيذلا رفك دقل

 CA هنع باوجلاو نم حورو ٠] :ىلاعت هلوقب ىراصنلا كسمت

 OAV مل ثيلثتلا لاطبإ ىف مالسلا هيلع حيسملا لارقأ

 AR ل ع ع ا ىراصنلا حذومنأ

 AR  ا طل اهيلع درلاو ,حيسملا ةيبولصم ةديقع- ؟

 ل طيلقرافلا ةراشب ىف مهفيرحت -۳
 اهل

 (تإ)ق مل ل ل هم ل ليجانألا ىف طيلقرافلا ركذ

 (توق فل 00 ل ول هل هل مل طيلقرافلا ىنعم

 (تو)ق ل000 لل طيلقرافلل نيرظتنم ىلوألا نورقلا ىف ىراصنلا ناك

 ترق طيلقرافلا ةراشب ىف لطابلا مهليوأت

 ( ۱ ل ل مط مطل هل م هل مالسلا هيلع ىسيع ةيصو

 تكلا ا حيسملا نأش ىف نآرقلا نايب

 ةيعرم تايصوصخ عبرأ مالسلا هيلع ىسيعل نأ ىف ثحبلا ماتخ
 (ت) ۹۲ ةلطاب دئاقع عبرأ اهنم اوعدتباف ءهقح ىف

 AAT ا نيقفانملا ركذ

 ۹۳ لمعلا قافنو داقتعالا قافن

 4٤ لمعلا قافن رهاظم

 ۹٥ قافنلا يمسق لوح مالكلا

 بجو ءةفاك قلخلا ىلإ اثوعبم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك امل
 (تزوه مهريغ نيبو مالسالا نيدب نونيدي نيذلا نيب زييمتلا

 ۹۷ ميظعلا نآرقلا ىف نيقفانملا لاوحأ ركذ نم ضرغلا
 QA sss نيقفانملا جذومن

 ۹۸ رصع لك باتك نآرقلا

 O —QQ ل ةسمخلا مولعلا ثحابم ةيقب ىف :ىناثلا لصفلا

 QQ هللا ءالآب ريكذتلا نايب- ١

 امم رثكأب هللا ءالآب ريك ذتلا ىف بطاخيال نأ هللا ةمكح تضتقا

 (ت ۹ لل ممم وول همم همم هم وال مدا ىنب دارفأ رثكأ هملعي



 ee تافصلا نايبو تاذلا بابثإ

 ةفرعم اولاني ملا , ةيهلالا تافصلا ىلع سانلا علطي مل نإ

 (ميق ثحب ) سوفنلا بيذهت ىف ءايشألا عفنأ ىه ىتلا ةيبوبرلا
 0 ةحلاصلا ميلاقألا

 قئاقحلا قيقحتو ناعمإلا قيرطب تافصلا تابثإ عانتما هجو
 ةيهلالا تافصلاب ققحتلا

 ءاهب قلعتلاو ءاهب ققحتلا :رومأ ةثالث ىنسحلا هللا ءامسأ ىف

 0 اهب قلختلاو
 ةلماكلا هتافصب ىلاعت هللا ةفرعم ىلع فقوتي سوفنلا بيذهت

 E ةيفيقوت ىلاعت هللا تافص

 ةيهلإلا تافصلا لوح ميق ثحب

 0 یلاعت هتردق تایآو هئالا نایب

 ةيقافترالا معنلا

 nn هللا مايأب ريك ذتلا نايب -۲

 اهنم ضرغلا وه ام صّصِقلا نم ركذ
 ا نآرقلا ىف ةرركتملا صصقلا

 طقف نيترم وأ ةرم صصقلا نم ترك ذام

 ميركلا نآرقلا ىف صصقلا درس نم دوصقملا

PITIR?يبي ووو هم ررورو لل درو د مهو ع هوه هقق ل دف ع عفف هه ف رورو مل عدوروو ل وع ميدو عادم مد ١ ةيدت  
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 ns هدعبامو توملاب ريك ذتلا نايب -۳

 (ةَعاسلِل ملعل ةنإو »:ىلاعت هلوق ريسفت
 ماكحألا ملع نايب - ٤

 عئارش ءاقبإ مزلف «ةيفينحلا ةلملاب ملسو هيلع هّللا ىلص ىبنلا ثعب
 ةلملا كلت

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب برعلا ىكزي نأ ىلاعت هللا دارأ
 برعلاب هرسأب ملاعلا ىكزي مث
 ا ةيفينحلا ةلملاب ثعب :هلوق ىنعم

 برعلا موسر ىلع ملسو هيلع هّللا ىلص هتعيرش ةدام نوكت نأ مزل
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 e تيا تي تين اذ رک ذام لیصفت

 .as ا عبرألا تاقافترالا تافيرعت

 ءاضيبلا ةيفينحلا ةحمسلا ىنعم

 ةفرحملا ةيفينحلا ةلملا حالصإ ىف ىمالسإلا عيرشتلا رود

 ىلص هللا لوسر اهلّضفف لامجإلاب ماكحألا ميظعلا نآرقلا ركذ

 مث ءمهل نوعباتلاو ةباحصلا اهحضوأ هدعب نمو ءملسو هيلع هللا

 لثمك هلثمف, نودهتجملا ةمئالا مهليواقأو مهبهاذم حرش

 eee en نيعوأ ت ةحوذ

 ا ......... اهتلثمأو :نايبلا ىلإ جاتحت ىتلا تاضيرعتلا

 e ............هّللا مايأب ريك ذتلا نم تايالا هذه

 ةبسنلاب نآرقلا مظن ىناعم ىف ءافخلا هوجو نايب ىف :ىناثلا بابلا

 ا نايب حضوأب ءافخلا كلذ ةلازإو ءرصعلا اذه لهأ ىلإ

 ءنآ رقلا هباشتم ليوأت ىف ضوخلا مدع ع راشلا ىضرم نم ناك

 ءاصقتساو «مهبملا ةيمستو «ةيهلإلا تافصلا قئناقح ريوصتو

 صصقلا
 ا مالكلا نم دارملا مهف ةبوعص بابسأ

 ؟ىناعملا لهأ مه نم

 ظ ...نآرقلا بيرغ حرش ىف :لوألا لصفلا

 ا هنع هللا ىضر سابع نبا ةمج رت

 ريسفتلا ىف هتفيحص لوح مالكلاو ءةحلط ىبأ نبا ةمج رت

 ىرورحلا قرزألا نب عفان ةمجرتو محازم نب كاحضلا ةمجرت
 ناقتإلا هباتك ركذو ىطويسلا ةمجرت

 ...هانعم مزالب ظفللا نورسفيامبر ءامدقلا

 خوسنملاو خسانلا ةفرعم ىف :ىناثلا لصفلا
 نيمدقتملا دنع خسنلا ىنعم

 عوضوملا لوح تافنصملا
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 :ميرسسكلا نآرقلا ىف ةخوسنملا تايآلا دوجو ىف سانلا فلتخا

 ءهنم خس ام ءاصحإ ىف اوفلتخاو ءاهدوجو ىلإ ةعامج بهذف
 مامإلا حنج هيلإو ءاهراكنإ ىلإ ثيدحلاو ميدقلا ىف ةعامج بهذو

 مامإلاو ءىدنسلا مالسإلا نب هللا ديبع خيشلا لاق هبو ءفنصملا
 00 امهريغو ىريمشحلا

 ا ىكلاملا ىبرعلا نبا ةمجرت

 نيرخأتملا ىأر ىلع ةخوسنملا تايالا

 (حراشلا نم ههيجوتو فنصملا دنع خوسنم)ثراولل ةيصولا ةيآ-١
 ىلع فنصملا اهلمحو) مايصلا قيطي نمل ةيدفلا ةيا- "
 ا (حراشلا هشقانو ءرطفلا ةقدص

 00 هايصلا ةليل ْثَفَرلا لح ةيآ-"
 ا هرحلا رهشألا ىف لاتقلا نع ىهنلا ةيآ - ٤

 لوحلا ىلإ عاتملاب اهجوز اهنع ىفوتملل ةيصولا ةيآ -
 ا (حراشلا نم ههيجوتو ءفنصملا دنع خوسدم)

 n نطابلاو رهاظلا ىلع ةبساحملا ةيا -5

 .as ىوقتلا مح ىلاعت هّللا نم ءاقتالا ةيآ -۷

 ىلاوملا بيصن ةيا -8

 ثاريملا نم نيكاسملاو «ىماتيلاو ىبرقلا ىلوأ خضر ةيآ -4
 ...٠ تويبلا ىف شحاوفلا تابكترم كاسمإ ةيآ ١-

 مارحلا رهشلا لالحإ نع ىهنلا ةيا- ١

 وأ «قحلاب نيملسملا ريغ نيب مكحن نأ نيب رييختلا ةيآ- ١ ؟
 مهنامعز ىلإ ةيضقلا ارعفريل ءمهنع ضرعن

 ةبرغلا ىف نيملسملا ريغ داهشإ ةيآ - ١7
 تارم رشع نيملسملا نم نكأ وهو «رافكلا ةمواقم ةيآ - 4 ١

 ًالاقثو افافخ رفناب رمألاة يآ -6
 ىناورلا حاكن حابقتسا ةيآ -5
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 sss ses نايبصلاو ديبعلا ناذيتسا ةيأ ۷

 ىوس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ءاسنلا لح مدع ةيآ 4
 se .ملسو هيلع هللا ىلص هجاوزأ

 00 لس هيلع هللا ىلص لوس لا ةاجانم دنع قداصتلاب رمألا ةيأ -848

 . رافكلا ىلإ مهجاوزأ تبهذ نيذلا ىلإ رهملا ءادأ ةيآ ٠-
 e ليللا مايقب رمألا ةيأ-١

 ss لوزتلا بابسأ ةفرعم ىف :ثلاثلا لصفلا

 ا لوزنلا بابسأ ةفرعم دئاوف

 00 لوزنلا بابسأ نايب ىف نيرخأتملاو نيمدقتملا نيب فالتخالا

 ا نيمدقتملا دنع “اذك ىف تلزن ””ىنعم

 لوزنلا بابسأب اهل ةقالعال ىتلا نيثدحملا تاياور
 نارمأ لوزنلا بابسأ باب ىف رسفملا طرش

 باتكلا لهأ تاياور نم اهّلُج ءايبنألا ٌصَصِق

 ‹«باتكلا لهأ اوقدصتال ”: لسو هيلع هللا ىلص هلوق حرش

 امبر نيعباتلاو ةباحصلا نأ وهو“اذك ىف تلزن”:مهلوقلرخآ ىنعم
 .دئاقعلا كلت اهب حضتتل ءنيكرشملا بهاذمل ةيئزج اصصق نوركذي
 :كاتروص نأ رقلا ىف ركذي امبر ىأ اهل ةصقالو ء«ةصق ةروص

 نايب كلذ نم ضرغلا نوكيو «ىقش ةروصو ديعس ةروص
 نيعم صخشب ضيرعتلاال «ماكحألا

 ريسفتلا ىف باوجلاو لاؤسلا نوضرفي دق

 ىنامزلاال « ىبترلا رخأتلاو مدقتلا نوديري دق

 لوزنلا بابسا باب ىف نارمأ رسفملا ط رش
 هيجوتلا نف

 هيج وتلا ةلغمأ

 ؟ميرمل اخأ نوراه نوكي فيك
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 e ؟ههجر ىلع رشحلا موي ناسنإلا ىشمي فيك
 لؤاستلا مدعو رشحلا موي لؤاستلا نيب قيبطتلا

 هلوق هجو امف ءابجاو ةورملاو افصلا نيب ىعسلا ناك امل

 0 0 ؟46ح انجل ىلاعت

 رفسلا ىف رصقلا ةيآ ىف «متفخ ْنِإ 9>:ديق ةدئاف

 نيتدلافل ريبخلا حتف ىف لكشملا هيجوتو لوزنلا بابسأ ركذي
 e ىبلكلاو «ءىدقاولاو ءقحسإ نبا طارفإ

 ns e ىبلكلا و ىدقاولاو قاحسإ نبا ةمجرت

 بابلا اذه ثحابم ةيقب ىف :عبارلا لصفلا

 :مالكلا نم دارملا مهف ىف ءافخلا بجويام

 فدذحلا نايب -

 فذحلا بابسأو فذحلا دئاوف

 فذحلا لئالدو ؛ليلدب الإ فذحلا زوجيال

 فوذحملا ماسقأو فوذحملا طورش

 ا مالكلا ضرغ مدعي امبر نآرقلا ىف “لوقلا ” فذح

 درطم اههباش امو ءأدتبملاو «لوعفملاو ء ءازجلاو ءَّنإ ربخ فذح
 n “ذا ”:ةملك ىف لماعلا شيتفت ىلإ ةحاحال

 درطم “نأ ” نم راجلا فذح

 ةيطرشلا “ول ” باوج فذح

 لادبإلا نايب -
 لعفب لعف لادبإ

 مساب مسا لادبإ

 فرحب فرح لادبإ

 ةلمجب ةلمج لادبإ

 فيرعتلاب ريكنتلا لادبإ
 اهدادضأب دارفالاو ثينأتلاو ريكذتلا لادبإ

 درفملاب ةينثتلا لادبإ
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 0 ةلقتسم ةلمجب مسقلا باوجو ءءازجلاو ءطرشلا لادبإ

 0 ةبيغلاب باطخلا لادبإ

 e سكعلابو «ءاشنإلاب رابخإلا لادبإ

 ا امههباشامو «ديعبلاب قلعتلاو ء«ريخأتلاو ميدقتلا ۴۳

 esses م همم مهمه ممول مالكلا ىف ةدايزلا- 5

 esses ةفصلاب ةدايزلا

 sss لادبالاب ةدايزلا

 sese ىريسفتلا فطعلاب ةدايزلا

 ا راركتلاب ةدايزلا

 ا 4ححلاو سانلل ٌتيِقاَوُم یه  :یلاعت هلوق ريسفت

 0 جحلا ىف الإ نوكيال ةلهألا ديحوت

 0000 كةَدَحاَو َةَّمْأ سانلا ناك 9 :ىلاعت هلوق ريسفت

 n ةدحاو ةملك نم نيينعملا ةدارإو رئامضلا راشتنا -ه

 eee ءافخلا بجوت امم رخأ هوجو -

 00 ءةيانكلاو ءهباشتملاو ءمكحملا نايب ىف سماخلا لصفلا

eee ةيانكلا 



 f1} عيدبلا هبولسأ حرشو ءنآرقلا مظن فئاطل نايب ىف :ثلاثلا بابلا

 ۰-۲۱1 هيف روسلا بولسأو «ميركلا ںآرقلا بيت رت ىف : لوألا لصفلا

 ۲۹۰ 0 الّصفم ابوبم نآرقلا لعجي مل

 ۲۹۱ ةظوفحم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نمز ىف ةروس ل اك ناك
 (تزلكا١ 7 .... ةطوبضم

 (تز'١ نع هللا ىضر قيدصلا ركب یہ نمز ىف فحصملا عمج
 (تز'ا5١ فحصملا ىف نآرقلا ملسو هيلع هللا : ىلص ىبنلا عمج مدع هجو

 YI 0 ل م مل ملل ا ماسقأ ةعبرأ ىلإ ر وسلا ميسقت

 YF O ل لل هنع هللا ىضر نامثع دهع ىف نآرقلا

 YE ل نيمارفلا بولسأ ىلع اهماتتخاو روسلا لالهتسا

 1 روسلا ضعب أدتبم ىف دئاصقلا جهنم

 Y6 ل ل لملم ع ل لم نيمارفغلا جهنم ىلع روسلا متاوخ

 حلا روسلا ءانثأ ىف غيلبلا مالكلا للخت

 7-۳ ديرفلا اهب ولسأو «تايآلا ىلإ ر وسلا ميسقت ىف :ىناثلا لصفلا

 لثم تايآلا ىلإ اهميسقتب روسلا رثكأ ىف هللا ةنس ترج دق

 IT O تايبألا ىلإ دئاصقلا ميسقت

 IV ا ل طم هلل هم همم ولم تايبألاو تايآلا نيب قرفلا

 (/(ت)ا )96 css لوم مل ماتم ةلمممل ضورعلاو دئاشنلا

 GTIY) وم لل لو ملل هوم همم ةلمملل ىوحنلا ليلخلا ةمجرت

 ىف عقو رومأ طبض مث «تايبألاو تايآلا نيب كرتشملا رمألا
 ۲۹۸ (مهم ثحب) تايبألا نم تايآلا زيمت ىتلاو ءاهمازتلا تايآلا

 ۲۱۹ موظنملا مالكلا فلتخم نيب كرتشملارمألا وه ىبيرقتلا قفاوتلا

 TY 0s كرتشملا ىلامجإلا نسحلل ميركلا نآرقلا ةاعارم

 مس نآرقلا ىف نزولا وه ىعيبطلا ىسّفنلا دادتمالا

 YE نآ رقلا ىف ةيفاقلا ىه ةَّدملا ىلع سفنلا ةمتاخ

 YY ةيفاق اضيأ ةملكلا رخآ ىف فلألا قوحل

۳۹۳ 



 00 ٍةذل ُديفم ةلمجلا ةداعإو «دحاو فرح ىلع تايآلا قفاوت

 0 اهلئاوأ نم ةروسلا رخآ لصاوف فالتخا

 eee ة عع هو هوم م و لصاوفلا ىف نارقلا جهنم

 سكعلابو راصقلا تايآلا عم ةليوطلا ةيآلا ىف رسلا

 e ثالثلا مئاوقلا تاذ تايالا

 ssn نيتلصافلا تاذ ةيآلا

 E راصقلا تايآلا عم ةيآ لوطأ

 روسلا ضعب ىف ةيفاقلاو نزولا كلذ عاري مل
 0 ةديدجلا ىفاوقلاو نازوألا رايتخا هجو

 مدعو«ةسمخلا مولعلا ىف راركتلا هجو ىف :ثلاثلا لصفلا

 ؟ةسمخلا مولعلا بلاطم ترركت مل
 عاري ملو ءميظعلا نارقلا ىف بلاطملا هذه ترشن مل

 ؟اهيف بيترتلا
 0 ميركلا نآرقلا زاجعإ هوجو ىف :عبارلا لصفلا

 ؟ميركلا نآرقلا ىف زاجعإلا هجو وهام
 ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ةوبنل ةيقاب ةزجعم نآرقلا

 n عوضوملا لوح تافنصملا

 :ةريثك هوجول نارقلا زاجعإ

 0 عيدبلا بولسألا-أ

 مّلعت نودب ةقباسلا للملا ماكحأو ءةيضاملا صصقلا نع رابخإلا- ؟
 e ns ةيتأ لاوحأب رابخالا م

 ةغالبلا نم ايلعلا ةجردلا - ٤

 ا ؟ةغالبلا نم ايلعلا ةجردلا ىف رشبلا مالك نوكيال مل
 sss قابطنالا نسح ةغالبلا

 e لامجلاو نسحلا نيب قرفلا
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 عئارشلا رارسأ ىف نيرسبدتملا ريغل همهف رسيتيال صاخهجو-ه6

 سوفنلا ىف هريثأتو ءبولقلاب هعينص :زاجعإلا هوجو نم -5
 بيترت ىفو هتابكر مو «هتادرفم ىف نآرقلا زاجعإ -1
 e هقئاقحو هدصاقم ىفو ءهتاملک

 eee nenase ees نآرقلا نم زجعملا رادقملا

 فالتخالا حيضوتو ءريسفتلا جهانم نايب ىف :عبارلا بابلا

 0 نيعباتلاو ةباحصلا ريسافت ىف عقاولا
 Ss نيرسفملا فئاوط

 enn ريسافتلا عماوج

 e ريسفتلا ملع ىف فنصملا ىلع هب هللا ْنمام

 0 “بهذملا ىف داهتجالا ةبترم ” ىنعم

 LL نآرقلا سيوأ ةمجرت

 باحصأ ريسافت ىف ةيورملا راثآلا نايب ىف :لوألا لصفلا
 esses اهب قلعتيامو ءثيدحلا

 ا لوزنلا بابسأ نم نامسق

 ee ىمطعلا ةالصلاو ءانسحلا ةبعكلا ريسفت

 e “اذك ىف ةيالا تلزن ”:مهلوق ىنعم

 ا هتحت لئاطال ريسفتلا ىف روما

 ا لامتحالا ليبس ىلع نورسفي امبر ءامدقلا

 امنإو ءمهل لوقب سيل هنأ :ةباحصلا تارظانم نم ريثك ىف قّقحت
 ا هس ا ىملع شیتفت وه

 ا “حسملا الإ هللا باتك ىف دجأال ”: سابع نبا لوق حرش

 0 اننيد ىف تلخد ةَسِيِسَد ليئارسإ ىنب نع لقنلا

 ا (داَميلس انتف دقلو :ىلاعت هلوقل حيحص ريسفت

 0 ؟مصخلا بن َكاتأ لَهَو !:ىلاعت هلوقل حيحص ريسفت
 لقنلا نكيلف ليئارسإ ىنب نع لقنلا ىلإ ةجاحلا تسم اذإ
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 ىل لصفيو عضوم ىف لمجي امبر هنأل نارقلاب نارقلا ريسفت
 رخآ عضوم
 جرخي فيكو «نآ رقلا بیرغ حرش یف فلسلا فاالتخا هجو

 ف ملل ل ل هي“ ؟كلذ ىف ةدهعلا نم رسفملا

 بيرغلا حرش ىف ةمحرلا هيلع فنصملا تاطابنتسا

 ب ىلتَقْلا ىف ٌصاَصِقْلا ْمُكْيَلَع ْبِتك آل: ىلاعت هلوق ريسفت
 بجوأ امم “خسنلا ”ىنعم ىف نيرخأتملاو نيمدقتملافالتخا
 ns ..........ةخوسنملا تايألا ددع ىف فالتحخالا

 خسنلل ةمالع عامجإلا لعجي امبر
 ريسافتلا ىف اهنورك ذي رخأ رومأ

 بابلا اذه فئاطل ةيقب ىف :ىناثلا لصفلا

 ماكحألا طابنتسا لوح مالكلا

 00 تي... ءاضتقالاو ىاميالاو ئوحفقلا ريسفت

 م ....... تاطابنتسالل ماسقأ ةرشع

 .....ميركلانأرقلا ريسفت ات ىف هيجوتلا

 هيجوتلا ةقيقح
 ا ةدحاو ةبترم ىف هيجوتلا سيل

 هيجوتلا ةدمع

 ...٠ هيجوتلا عاونأ

 تافصلا نم تاهباشتملا ليوأت ىف نيملكتملا ولغ

 نارقلا ىف لادجلا

 نارقلا ةغل

 نارقلا وحن
 نآرقلا نحل لوح مالكلا
 00 ؟امهنم بولطملا وهامو نايبلاو ىناعملا ملع
 ريسفتلا نم تسيل ةيفوصلا تاراشإ

 رابتعالا نف
 اًربتعم رابتعالا نف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعج
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 « "8 ة 00 ل ا هممت همم للم ةلللل ل ا رابتعالا وم

 ۲۹۸ ا ملم لملم رابتعالا ةلئمأ

 .Vé .. .. ميركلا نآرقلا بئارغ نايب ىف : ثلاثلا لصفلا

 ۷٠ ؟ىيش نم لضفأ ئيش نآرقلا ىف له
 ۲۷۰ ... عيدب عيونتب نارقلا بن بئارغ ع ون فنصملا مامإلا

 VY هنطبو تا رقلا رهظ

 YY نطبلاو رهظلا علطم

 لكلوءدح فرح لكلو ؛نطبو رهظ ةيآ لكل :ثيدح حرش
 م .علطم دح

 ماه ةيبهولا مولعلا ضعب نايب ىف :عبارلا لصفلا

 ۷۵٥ ءايبنألا صصق ليوأت-١

 Vo هللا همحر فنصملا هامإلا ليوأت ةلثمأ

 ۲۷٦ ةسمخلا مولعلا حيقنت -۲

 ۲۷۹ ةيسرافلا ةغللاب ميركلا نآ رقلا ةمجرت -*

 VV نارقلا ل صاوخ ملع - ٤

 YTAATVA ل للا ةينارقلا تاعطقملا نايب ىف : سماخلا لصفلا

 54 نيلوق ىلع تاعطقملا ىف سانلا فلتخا
 ۲۸۳و (تر”۹ فنصملا دنع روسلل ةيتافص مالعأ تاعطقملا

 ۸۰ ايرط اضع ءاطيسب ينعم اهل ةيئاجهلا فورحلا
 ۲۸۲ جورخلا ىنعم ىلع لدت ءافلاو نونلا اهيف تعمتجا ةملك لك

 ۸۲ حتفلاو قشلا ىنعم ىلع لدت ماللاو ءافلا اهيف تعمتجا ةملك لك

 (تر۲۸۳  ریثكلا ريخلا نم لوقنم ىقوذ قيرط ىلع ةيئاجهلا كورحلا ىناعم
 YAT sss ا ا همس ها و هم طل فم هم ملا ىنعم

 AV هظو رملاو رلا ىنعم

 A۸ نو قسعو ءوحو مسط ىنعم

 ۸۹ صعيهكو قو صو سني ىنعم



 دوبوجحمل ذئموي مهبر نع مهنإ

 ميهاربإ مكيبإ ةلم

 ةيألا توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك

 نيكسم داعط ةدف هن وقيطي نيدلا ىلعو

 جارخإ ريغ لوحلا ىلإ اعاتم
 ةشحافلا نيتآي ىتلاو
 ا ةيآلا نورباص نورشع مكنم نكي نإ

 ةيألا ملظ نم الإ ءنولسرملا ىدل فاخيال

 هللا نذإب كبلق ىلع هلزن هنإف ليئربجل اًودع ناك نم

 ةيألا ةلهألا نع كنولنسي

 ةدحاو ةمأ مهلعجل هللا ءاشولو

 ىلإ كعفارو
 ناميلس انتف دقلو
 ؟مصخلا ؤبن كاتأ لهو

 ىلتقلا ىف صاصقلا مكيلع بتك
 ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا
 ىوقتلا ىلع سسأ دجسمل

 ةيآلا سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ
 ..ثيداحألا ليوأت نم كملعيو

 هسه ها يهافس مه اس سولو
ang “45 ' 56 اه د داس ور و سه م ناس  * " ** 
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 ةحورشملا ثيداحألا

 سى نآرقلا ثلث لدعت دحأ هللاوه :لق

 يول 00 الل لوم ممم ممم قمتم هموم قمم عم هت م م م ممم هموم ةرطفلا لاصخ ثيدح

 201 sss مكلبق ناك نم ننس نعبتتل

 ee همم ممم همم مم ةيمممل ةيدوهيلاو ىدوهيلا مجر ثيدح

 ې ثيدحلا دجاسملا ىف سولجلا ىتمأ بهرت

 م ال هام يمل هوم هم هامل ثيدحب سيل :مالسإلا ىف ةينابهرال

 كه اال ااا هام ممل ثيدحلا هتكيرأ ىلع ناعبش لجر كشوي الأ

 00 ثيدحلا اعازتنا ملعلا ضبقيال هللا نإ

 عه اممم مه ءاملع مهتهن ىصاعملا ىف ليئارسإ ونب تعقوامل

 هيل اا اا وام هموم ل امم هيوم يام مملل هبلغالا دحأ نيدلا داشي نل

 ېپ سال ثيدحلا اصلاخ اقفانم ناك هيف نك نم عبرأ

 ې ثيدحلا ناميإلا ةوالح نهبدجو هيف نك نم ثالث

 ېې ا خلإ دجسملا مزالي لجرلا متيأر اذإ

 ې ل م ممل قافنلا ةيآ ىلع ضغبو «ناميإلا ةيا ىلع بح

 4 ناميإلا ةيآ راصنألا بح

 م ا ل ا لوم لوم مهوبذكتالو باتكلا لهأ اوقدصتال

 0 جرحالو ليئارسإ ىنب نع اوثّدحو «ةيآ ولو ىنع اوغُلب

 E الس سلو هلال مس لام ما امال خلإ اهيقف لجرلا نوكيال

 ل هتقدص اولبقاف مكيلع اهب هّللا قدصت ةقدص
 سال اس سم هس هام لس يم ا يرسم خلإ ؟نآرقلا نوبزحت فيك

 ؟ ع ؟ ثيدحلا ءاملعلا هنم عبشيال نارقلا
 YOY css الممل حسملا الإ هللا باتك ىف دجأال

 Yo ا ا هس هل لم مممل خلإ انحل نآرقلا ىف نإ :نامثع لاق

 ۲۷۲ ثيدحلا نطبو رهظ ةيآ لكل



 عجارملا

 خسانلا نايب ىف رابتعالا باتك ١-

 راثآلا نم خوسدملاو
 نآرقلا مولع ىف ناقتإلا -؟

 لوقنلا بابل -۴

 نيلالجلا ريسفت -؛
 ةغلابلا هللا ةجح -ه

 ريثكلا ريخلا ٦-

 ةيهلالا تاميهفتلا -۷

 ثيداحألا ليوأت -۸

 ليمجلا لوقلا ٠-
 هبيتاكم عومجم ٠-

 ناآرقلا ةمجرت ىف نمحرلا حتف ١-

 اطوملا حرش ىف ىوسملا -5
 ىرابلا ضيف ١-
 ابع نبا رثأ راكنإ نم سانلا ريذحت 1 ١-

 تایح با ٥-

 ( کر ر کت با وج )ةیمساق نیهارب-۹
 امن هلبق - ١7

 ىرابلا حتف -

 بيذهتلا بيذهت -6
 ريسفتلا- ٠

 ةياهنلاو ةيادبلا 5

 ىناعملا حور -"؟
 نئسلا فراعم -

 سس

 مؤ,

 | ىناذمهلا مزاح نبال
 هللا همحر ىطويسلا نيدلا لالج مامإلل
 هللا همح ر ىطويسلا نيدلا لالج مامإلل
 هللا همحر ىطويسلا نيدلا لالج مامإلل
 هيلع هللا همحر فنصملا مامإلل
 هيلع هللا همحر فنصملا مامإلل

 هيلع هللا همحر فنصملا مامإلل
 هيلع هللا همحر فنصملا مامإلل
 هيلع هللا ةمحر فنصملا مامإلل

 هيلع هّللا همحر فنصملا مامإلل
 هيلع هللا همحر فنصملا مامإلل
 هيلع هللا همحر فنصملا مامإلل
 ىريمشكلا هاش رونأ دمحم رصعلا مامإلل

 هللاهمحر ىوتونانلا مساق دمحم خيشلل

 هللا همحر ىوتونانلا مساق دمحم خيشلل

 هللا همحر ىوتونانلا مساق دمحم خيشلل

 هللا همحر ىوتونانلا مساق دمحم خيشلل

 ىنالقسعلا رجح نبال
 ىنالسقعلا رجح نبال

 ريثك نبال

 ريثك نبال
 ىدادغبلا ىسولالا دومحم ديسلل

 ىرونبلا فسوي دمحم ةمالعلل



 نايبلا ةميتي - ٤

 لوصألا جاهنم حرش ىف لؤسلا ةياهن ٥-
 نارقلا مولع ىف ناهربلا 5

 حيحصلا -۷

 حيحصلا-۸

 ننسلا - ٩۹

 ننسلا- ٠

 ملسمل حيحصلا ىلع ىوونلا ح رش ۴١-

 تادرفملا --؟

 ريسفتلا ةمدقم -"م

 خوسدملاو خسانلا ةفرعم -“ 4

 ةيارلا بصن -"ه

 ةعبرألا ناك رألا-"»

 نآرقلا ماكحأ -

 نآرقلا ماكحأ -۸

 ليواتلا بابل -۹

 ننسلا ملاعم-٠

 ىرهظملا - ١

 ةيوبنلا ةريسلا - 5

 رطاوخلا ةهزن-(*

 مالعألا -4؛

 مولعلا دحجبأ -(ه

 ىنجلا عنايلا -5

 ريثكلا ريخلا ةمدقم - 0

 00 مقلق اكن اروا ثلا لو هاش - ۸

 نارقلا ريسفت ىف نمحرلا ماهلإ -44
 قحلا راهظإ ٠

 ىرونبلا فس وي دمحم ةمالعلل

 ىونسألا نيدلا لامج خيش

 هللا دع . ۰ و

 أ دمحم قيقحتب) ىشكرزلا (ميهاربإ لضفلا ىبأ دمحم ةقحتب
 | ىراخبلا مامإال

 ىذمرتلا مامإلل

 ىناتسجسلا دواد ىبأ مامإلل

 0 ىووبلا مامإلل

 ىناهفصألا بغار ةمالعلل

 ىسلدنألا مزح نبال
 0 ىعليزلا مامإلل
 ىودنلا ىنسحلا ىلع نسحلا ىبأ خيشلل
 ىزارلا صاصجلل

 ىكلاملا ىبرعلا نبال
 نزاخلل

 ا ىباطخلل

 ىتف ىنافلا هّللا ءانث ىضاقلا خيشلل

 ماشه نبال

 ىنسحلا نيدلا رخف نب ىحلا دبع رمل

 ( ىلك رزلل
 ىلافوبلا نسمح قيدص باونلل
 ىتهرتلا ىيحي نب نسحم خيشلل
 ىروتنجبلا اضر دمحأ ديسلل

 ىدنسلا مالسالا نب هللا ديبع ةمالعلا بلل

 ىدنسلا مالسإلا نب هللا ديبع خيشلل

 ر ر ةمالعلل ىكملا مث ىوناريكلا هللا تمح 7



 ةيبلحلا ةريسلا ١-

 ط وسبملا -۲

 نآرقلا مجعم -۴

 ةيزيرقملا ططخلا-ه £

 ةيفسللا دئاقعلا حرش حرشل ساربنلا ٥-

 ةعبرألا ليجانألا -5

 ميدقلا دهعلا رافسأ- هاب

 ديدجلا دهعلا رافسأ - هم

 ةثيدحلاو ةميدقلا برعلا لئابق مجعم -

 دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم -6

 حورشلاةأره-١0

 قاقتشالا ملع نم قافخلا ملعلا 5

 ةغللا ملع ىف ىفاكلا ةبطخ حرش -++

 (بادآلاو مولعلا ىف ردجنملا -4
 ظافحلا زنك ٥-

 نارقلا نايب -5

 حيباصملا ةوكشم- 7

 ريغصلا عماجلا ح رشب ريدقلا ضيف -4
 ةدربلا ةديصقلا حرش -4

 ةدربلا ةديصقلا حرش -

 نارقلا زاجعإ- ١

 ناآرقلا زاجعإ-؟

 مولعلا حاتفم -

 حاتفملا ضورع ىلع حاصفإلا -0
 زاجعاإلا لئالد - ه

 سورعلا جات -
 نارقلا بيرغ مجعم -

 نارقلا ىف خسنلا ۷۸

 ىبلحلل

 ىسخرسلل
 ىرصملا فؤرلا دبع ىماحملل
 م8 هنس نانبل عبط ) ىزيرقملل

 ىورايهربلا زيزعلا دبع ةمالعلل

 ةلاخك اضر رمع خيشلل

 ىمشيهلا نيدلا رون ظفاحلل

 ىونكللا نيبمالمل

 ىلافوبلا نسح نب قيدص باونلل
 ىرئازجلا حلاص نب رهاط

 تيكسلا نبال

 ىوناهتلا ىلع فرشأ دمحم ةمالعلا خيشلل

 ىريربتلا بيطخلل

 ىرصملا ىوانملا فؤرلا دبع ةمالعلل

 ىروجيبلا خيشلل
 ىرهزألا دلاخ ةمالعلل

 بيطلا نبدمحم ركب ىبأ ىضاقلل
 ىنالقابلاب فورعملا
 ىباطخلا ىتسبلا ناميلس نب دمح ةمالعلل

 ىكاكسلل

 ىدنبويدلا ىلع زازعإ دمحم ةمالعلل

 ىناجرجلا رهاقلا دبع ةمالعلل

 ىديبزلا ةمالعلل

 ىفابلا دبع داؤف دمحم خشلل
 دیز یفطصم روتک دلل




